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Коаліція громадських організацій «Пра-

ва дитини в Україні»1 – нове об’єднання, яке 

виникло з ініціативи громадських організацій, 

які брали участь у написанні Альтернативної 

доповіді «Про впровадження Конвенції ООН 

про права дитини»2 у 2008 році. І моніторинг 

«Дотримання прав дитини в приймальниках 

розподільниках для дітей органів внутрішніх 

справ» є першим спільним моніторингом до-

тримання прав окремої групи дітей. Тому цю 

першу роботу сміливо можна назвати експери-

ментом. Експериментом, в рамках якого було 

зроблено спробу поєднати різний досвід органі-

зацій – членів Коаліції, різні підходи для до-

сягнення єдиної мети Коаліції – впровадження 

Конвенції ООН про права дитини. 

Права дитини, яка перебуває в контакті із 

законом, – досить складна тема. І погляди на 

виховання дитини, яка скоїла злочин або за-

лишила батьківську домівку і жила якийсь час 

на вулиці, різні. А зважаючи на те, як повіль-

но просуваються реформи у сфері ювенальної 

юстиції, можна зробити висновки, що сформу-

вати в суспільстві єдиний погляд на цю пробле-

му неможливо. Хоча й важливо цього прагнути, 

принаймні в питаннях, що вважати порушен-

ням прав дитини і яку систему допомоги можна 

вважати дружньою.

Під час проведення моніторингу Коаліція 

змогла оцінити лише одну складову систе-

ми організації роботи з дітьми, які перебува-

ють у контакті із законом (з дітьми, які скоїли 

правопорушення, та з тими, що перебувають 

у розшуку і стосовно яких завданням міліції 

є повернення їх до їхніх законних представ-

ників), – дотримання прав дитини в приймаль-

никах-розподільниках для дітей (далі – ПРД), 

зокрема права на приватність, освіту, медичну 

допомогу, захист від насильства, правову допо-

могу, на гідні умови життя тощо. 

Сформувати оцінку нам допомагали думки 

дітей, із якими мали можливість поспілкувати-

ся члени моніторингових груп; персоналу – як 

адміністрації закладів, так і різних працівників, 

від прибиральників до вихователів; досвід 

членів моніторингових груп, зокрема знайом-

ство з особливостями функціонування різних 

закладів для дітей як в Україні, так і в інших 

країнах. Загалом моніторингові групи відвіда-

ли 9 приймальників-розподільників, поспілку-

валися з п’ятьма дітьми (це всі діти, які були 

присутні під час візитів), провели інтерв’ю з 35 

працівниками приймальників-розподільників. 

Висловлюємо свою подяку працівникам 

приймальників-розподільників, які намагали-

ся дати повні відповіді на запитання, а також 

щиро ділилися своїм досвідом. Особливу ж – 

тим людям, які працюють за покликом душі, до 

яких діти пишуть листи, покидаючи приймаль-

ник-розподільник.

Разом з тим, основною рекомендацією Ко-

аліції є ліквідація цих закладів і створення на 

їхній базі нових установ, які виконуватимуть 

нові функції, забезпечуватимуть нові підходи у 

процесі виховання дитини. Незважаючи на ос-

новну рекомендацію, у цьому виданні розкрито 

всі досліджені в ході моніторингу проблеми у 

дотриманні прав дитини, які існують сьогод-

ні в приймальниках-розподільниках. Перш 

за все це зроблено тому, що серед них є про-

блеми, які характерні для більшості закритих 

державних установ. По-друге, вважаємо, що 

викладений опис проблем може стати лінійкою 

для запровадження нових стандартів в ході 

утворення нових закладів. По-третє, більшість 

розглянутих проблем відображають загальний 

стан упровадження ювенальної юстиції і під-

хід до дітей, які скоїли злочин. Тому резуль-

тати моніторингу можуть доповнити наявні 

оцінки загальної системи для узагальнення 

ПЕРЕДМОВА 

1 Коаліція «Права дитини в Україні» була створена у січні 2012 року. Станом на 1 вересня 2013 р. об’єднує 12 неурядо-
вих організацій. Детальніша інформація за посиланням: http://wcu-network.org.ua/ua/network/news/gromadski_organizaciyi_
ob%E2%80%99ednuyutsya_dlya_zmicnennya_zahistu_prav_ta_interesiv_ditini_v
2 Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини 2002–2008. – К.: Ініціативна гру-
па українських громадських організацій, 2009. – С. 90; http://postup.lg.ua/alternativniy-zvit-pro-realizaciyu-ukrayinoyu-polozhen-
konvenciyi-oon-pro-prava-ditini
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ПЕРЕДМОВА 

5

результатів упровадження Концепції розвит-

ку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні3, її програм і подальшого запроваджен-

ня ювенальної юстиції в нашій країні. 

Сподіваємося, що пропоноване видання 

буде цікавим для адміністрацій дитячих за-

кладів, перевіряючих організацій, депутатів 

Верховної Ради та місцевих депутатів і дер-

жавних службовців, які є відповідальними за 

прийняття рішень, представників громадських 

організацій, що готові відвідувати такі закла-

ди – як для надання допомоги дітям, так і в 

ролі постійних моніторів. Також маємо надію, 

що це видання буде корисним для дітей, які 

перебувають у подібних закладах, та батьків 

або інших законних представників дітей, які 

мають доступ до цих закладів і разом з дітьми 

найоб’єктивніше оцінюють послуги дитячих 

закладів. Адже насамперед ці заклади ство-

рені для дітей, і якщо дитина десь оступилася, 

основна їх місія – допомогти їй повернутися 

до нормального життя. 

3 Указ Президента України від 24.05.2011 № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 
Україні»// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597/2011 

Коаліція «Права дитини в Україні» висловлює особливу подяку: 

• за ініціативу проведення моніторингу та підтримку у здійсненні його заходів Управлінню  

      кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України; 

• за фінансову підтримку: 

• Програмі «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження»,

• Міжнародній організації «Save the Children International»;

• за підтримку та організацію місцевих візитів організаціям та волонтерам, 

      які не є членами Коаліції:

• Стефанії Тимків та Максиму Сукачу (РБФ «Резонанс»), 

• Дар’ї Свірідовій та Валентині Потаповій (Центр громадянської просвіти «Альменда»),

• Альоні Ігнатьєвій (Донецький правозахисний центр),

• Максиму Абрамовському, волонтеру,

• Андрію Зубарєву (ГО «Ротаракт Клуб «Ялта»),

• Регіні Гусак (ММГО «Жменя»),

• Оксана Муляр та Юрій Мельничук (ТРК «Україна»),

• Євгенії Сльозці, волонтерці;

• за підтримку у проведенні та відкритість:

працівникам приймальників-розподільників для дітей та відділів кримінальної міліції 

у справах дітей;

• за участь:

дітям, які перебували у приймальниках-розподільниках під час їх відвідування.
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Приймальники-розподільники для не-

повнолітніх як спеціальні установи для дітей 

з’явилися набагато раніше, ніж був прийня-

тий Закон України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для ді-

тей». Ще в першій третині минулого століття, 

після лихоліття громадянської війни постала 

необхідність подбати про дітей, що залиши-

лися без батьківської опіки, стали сиротами. 

Вони потребували елементарних речей: їжі, 

медичного обслуговування, місця для про-

живання, навчання. Водночас ці «генерали 

піщаних кар’єрів» скоювали дрібні злочини, 

правопорушення. Тому вони потребували та-

кож тимчасової ізоляції, а потім поміщення 

до виховних закладів. До таких належала ко-

муна імені Дзержинського, в якій працював 

А.С. Макаренко.

З тих пір пройшло вже 90 років, і зро-

зуміло, що дуже багато змінилося: держав-

ний устрій (СРСР розпався у 1991 році), умо-

ви життя, люди, законодавство, врешті-решт, 

країна. Змін потребує і ставлення до дітей, які 

з тих чи інших причин опинилися у конфлікті 

із законом. 

Указ Президента України, яким затвердже-

но Концепцію реформування кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх, поклав початок 

докорінним змінам у роботі уповноваженого 

підрозділу з профілактики правопорушень се-

ред дітей, в структурі якого ще діють прий-

мальники-розподільники для дітей у складі 

Міністерства внутрішніх справ України – цей 

атавізм радянських часів.

Роль та місце приймальників-розподіль-

ників вже не відповідають викликам часу та 

міжнародним стандартам щодо прав дитини. 

Саме тому Міністерство внутрішніх справ 

України звернулося до Коаліції громадських 

організацій «Права дитини в Україні» з про-

ханням провести незалежне зовнішнє оціню-

вання дотримання прав дитини у приймальни-

ках-розподільниках органів внутрішніх справ, 

а також місця цих закладів у сфері захисту 

прав дитини.

Міністерство дуже вдячне представникам 

громадянського суспільства, громадським ор-

ганізаціям, що увійшли до Коаліції, за прове-

дену роботу. Особливо цінними є поради щодо 

міжнародних стандартів утримання дітей в 

місцях несвободи. 

Деякі рекомендації, надані Коаліцією, вже 

взяті до уваги й упроваджуються. Для виконан-

ня ж деяких із них потрібна добра воля не лише 

України, а й інших держав. Зокрема серед та-

ких рекомендація про те, що діти без супроводу 

не повинні утримуватися в міліцейських закла-

дах. Сьогодні існує Угода про співробітництво 

держав – учасниць Співдружності незалежних 

держав з питань повернення неповнолітніх у 

держави їх постійного проживання (Кишинівсь-

ка угода), яку Україна підписала у 2005 році і 

яка регламентує порядок перевезення, зокре-

ма чітко визначає установи, через які мають 

перевозитись діти. В Україні це приймальни-

ки-розподільники органів внутрішніх справ.

Проте, розуміючи важливість поруше-

ної проблеми, Міністерство внутрішніх справ 

України звернулося до країн – учасниць Ки-

шинівської угоди з пропозицією переглянути 

її положення, оскільки вона не відповідає су-

часним тенденціям у сфері захисту прав. Так, 

у 2014 році в Киргизстані запланована зустріч 

міністрів внутрішніх справ країн СНД, на якій 

серед інших питань буде обговорено внесення 

змін до цієї Угоди. 

Не менш важливими є рекомендації, які сто-

суються дітей, що перебувають у конфлікті із 

законом. Міністерство внутрішніх справ України 

уважно вивчило їх і впроваджуватиме їх у рам-

ках реалізації вищезгаданого Указу Президента. 

Міністерство внутрішніх справ України 

рекомендує ознайомитись із результатами 

моніторингу та міжнародними стандартами у 

цій сфері кожному працівнику органів вну-

трішніх справ, який працює з дітьми. 

Справа реформування системи кримінальної 

юстиції щодо дітей потребує комплексного ро-

зв’язання головного питання – дотримання прав 

дітей, які опинилися у конфлікті із законом.

Олексій Лазаренко, 
полковник міліції,

начальник управління кримінальної міліції у справах 
дітей Міністерства внутрішніх справ України 

ПЕРЕДМОВА 
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1 Система функціонування приймаль-

ників-розподільників для дітей органів 

внутрішніх справ України, що була ство-

рена ще за радянських часів, не відповідає 

стандартам прав людини/дитини. Це визнають 

не тільки недержавні організації, а й міліція. 

Передусім чітко не визначено статус таких за-

кладів. 

Зокрема, у справі «Ічин та інші проти 

України»4 на це звертає увагу Європейський 

суд з прав людини: «[…] Суд не вважає, і це не 

заперечується Урядом, що утримання у прий-

мальниках-розподільниках для неповнолітніх 

саме по собі є «здійсненням наглядових заходів 

виховного характеру». Як видно з положень 

національного законодавства, така устано-

ва призначена для тимчасової ізоляції різних 

категорій неповнолітніх, включно з тими, хто 

скоїв злочин. У положеннях про приймальни-

ки-розподільники для неповнолітніх не зазна-

чено з достатньою чіткістю, які саме виховні 

заходи проводяться в таких установах, а пе-

редбачена профілактична і виховна робота 

зводиться лише до слідчих заходів зі збиран-

ня інформації про можливу причетність не-

повнолітніх до злочинної діяльності».

Дослідження в рамках моніторингу практи-

ки функціонування приймальників-розподіль-

ників дає підстави для серйозних сумнівів 

щодо чіткого розуміння цілей розміщення у 

них різних категорій дітей, які в багатьох ви-

падках не мають конфлікту із законом. Доціль-

ність «ізолювання» у багатьох випадках не під-

дається правовому обґрунтуванню, і воно може 

бути порушенням особистої свободи. Водно-

час, для цілей, пов’язаних зі здійсненням на-

глядових заходів виховного характеру, важко 

знайти обґрунтування з огляду на відсутність 

достатньої чіткості у визначенні того, які саме 

виховні заходи мають застосовуватись у такій 

установі. Це підтверджує й практика функціо-

нування приймальників-розподільників, про 

що свідчать результати моніторингу. 

Приймальники-розподільники у тому ви-
гляді, як вони існують сьогодні, мають бути 
ліквідовані (кардинально реформовані). 

Можливі різні варіанти реформування цих 
закладів. На думку Коаліції «Права дитини в 
Україні», найефективнішим буде трансфор-
мація їх у центри ресоціалізації для дітей, 
які порушили закон, напрямок та специфіка 
діяльності яких (наприклад, центри пробації) 
визначатимуться на рівні місцевих громад.

Змін потребує вся система роботи з ди-
тиною у конфлікті із законом. Самими 
лиш змінами у функціонуванні приймаль-
ників-розподільників тут обмежитися не 
можна. Необхідно виробити нову концеп-
цію такої роботи, яка була б затверджена 
на державному рівні та об’єднувала б роботу 
соціальних служб для дітей, міліцейських 
підрозділів, освіти й суду із чітко визна-
ченими для всіх повноваженнями та сфе-
рами відповідальності. При цьому важливо 
організувати безперервну виховну роботу з 
кожною дитиною відповідно до розробленого 
індивідуального плану та мінімізувати число 
випадків обмеження волі дитини незалежно 
від типу закладу, де це може відбуватися. 
Відповідно, школи соціальної реабілітації, 
до яких у більшості випадків направля-
ються діти, котрі перебувають у приймаль-
никах-розподільниках, також мають бути 
реформовані, з огляду на ті самі проблеми. 
Проблеми дотримання прав людини у закла-
дах цих двох типів досить схожі. 

Щодо дітей, які перебувають у прий-
мальниках-розподільниках згідно з Уго-
дою про співробітництво держав – учасниць 
Співдружності незалежних держав з питань 
повернення неповнолітніх у держави їх по-
стійного проживання (Кишинівська угода)5, то, 
на думку Коаліції «Права дитини в Україні», 
такі діти не можуть перебувати у приймаль-
никах-розподільниках. Сприяння перегляду 
цієї Угоди є сьогодні одним із стратегічних 
напрямків у діяльності Коаліції.

Доки існуватимуть приймальники-розподіль-
ники і доки відбуватиметься процес реформу-
вання, особливої уваги потребують питання 
дотримання прав тих дітей, які певний час іще 
будуть утримуватись у цих закладах.

ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  

4 Справа «Ічин та інші проти України» (Ichin and others v. Ukraine). Заяви № 28189/04 і 28192/04. Рішення 21 грудня 2010 року, 
остаточне 21/03/2011// http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102362 
5 Угода про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх у держави їх 
постійного проживання, ратифікована Законом № 2316-IV від 12.01.2005 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_614
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2 Викликає занепокоєння відсутність окре-

мих правил щодо режиму, побуту та вихо-

вання для різних категорій дітей, які по-

трапляють до приймальників-розподільників. 

Зокрема для дітей, що утримуються у прий-

мальниках-розподільниках через наявність 

проблем із законом, і дітей, які перебувають у 

цих закладах, оскільки перебувають у розшуку 

або перенаправляються до країн їх проживан-

ня за «Кишинівською угодою».

Має існувати диференціація у правилах та 
підходах до режиму, побуту і виховання в ро-
боті з дітьми, які потрапляють до місць тим-
часового перебування закритого типу, якими 
фактично є приймальники-розподільники. 

3Проблемою є недотримання стандартів 

прав людини під час виконання процесу-

альних дій. Так, опитування дітей слід-

чими у більшості випадків здійснюється сам-

на-сам за відсутності законного представника 

дитини або адвоката. В окремих приймальни-

ках-розподільниках здійснюється дактилоско-

піювання.

Необхідно відмовитись від практики опи-
тування дітей за відсутності законного пред-
ставника, дотримуватись процесуальних 
гарантій щодо наявності захисника. Прак-
тика дактилоскопіювання на базі приймаль-
ників-розподільників має бути припинена.

4Занепокоєння викликає брак у закладах 

особистого простору для дитини та вільно-

го часу, що може проводитись на власний 

розсуд. У більшості приймальників-розподіль-

ників дитина не має особистих речей, що за їх 

наявності зберігаються у недоступному для неї 

місці. Час, що є за розкладом вільним, дити-

на не має можливості використовувати на свій 

розсуд – лежати, доглядати за квітами, обира-

ти ігри за власним бажанням тощо.

У спальній кімнаті зазвичай розташовано 

чотири і більше ліжок. Спальні замикаються 

ззовні й у більшості закладів мають дверцята з 

ґратами. Шаф, тумбочок біля ліжок немає або 

вони не використовуються для зберігання осо-

бистих речей. Ці кімнати доступні дитині для 

відпочинку лише в нічний час. Усі інші кімнати 

для відпочинку, ігор та занять є спільними для 

всіх і не передбачають особистих індивідуаль-

них куточків.

З огляду на те, що термін перебування ди-

тини у приймальниках-розподільниках є до-

сить тривалим, такий стан речей не сприяє 

природному процесу виховання і значно обме-

жує свободу.

У закладі з тривалим перебуванням дитині 
мають бути забезпечені умови, максимально 
наближені до умов виховання у сім’ї.

Максимально, наскільки це можливо, має 
бути забезпечено територію, що є індиві-
дуальною для дитини (на зразок особистої 
кімнати чи куточка в кімнаті). В межах цієї 
індивідуальної території дитині має бути за-
безпечено можливість зберігати власні осо-
бисті речі (одяг, зошити, предмети творчості, 
наприклад, альбоми для малювання, пла-
стилін, глину і т.п., іграшки, фотографії, пла-
кати тощо) та користуватися ними, обирати 
собі заняття, ігри та відпочивати на власний 
розсуд. 

5Діти позбавлені власних речей. Така за-

борона діє майже у всіх закладах, і вона 

нічим не обґрунтована. Так, наприклад, у 

деяких закладах забороняють власний одяг, зо-

крема білизну. Разом з тим, переодягання «до-

машніх» дітей у білизну, що була в ужитку, в 

деяких випадках повністю суперечить нормам 

і традиціям родин, в яких виховувались ці діти. 

В усіх закладах заборонені мобільні телефони, 

годинники, прикраси. У більшості закладів за-

боронені будь-які власні речі – навіть книжки, 

фотографії рідних є предметами заборони. Іс-

нує практика, коли улюблену іграшку дають 

дитині лише з дозволу начальника і з огляду 

на її поведінку. 

Окремим питанням є прикраси та ювелірні 

вироби, оскільки вони також належать до ін-

дивідуальних речей дитини, завдяки яким вона 

самовиражається. Заборона носити прикраси, 

зокрема сережки та інші предмети пірсингу, 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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призводить до того, що після перебування у 

приймальнику-розподільнику дитина має за-

ново робити проколювання. 

Діти повинні мати право носити власний 
одяг, зберігати улюблені та важливі для них 
речі, зокрема фотокартки рідних, улюблені 
іграшки, книжки, мобільні телефони тощо.

Дітям має бути дозволено носити предмети, 
тривала відсутність яких спричиняє фізичні 
зміни на тілі (наприклад, сережки або предме-
ти пірсінгу). 

6Майже не існує організованого дозвілля. 

Діти нарікають на суттєво обмежений час 

прогулянок у зимовий період. Зазвичай 

вони майже цілий день дивляться телевізор. Як 

зазначено у доповіді Уповноваженого Верхов-

ної Ради України з прав людини «Права дити-

ни в закладах соціальної реабілітації в Україні: 

Спеціальна доповідь з питань реалізації на-

ціонального превентивного механізму»6, діти 

під час опитувань говорять, що в приймальни-

ку-розподільнику було нудно.

Не виключено, що така ситуація склалася 

внаслідок скорочення кількості дітей у прий-

мальниках. Так, за словами персоналу в ба-

гатьох приймальниках-розподільниках раніше 

було багато волонтерів, які організовували різні 

тематичні гуртки для дітей, також працівники 

цих закладів разом з дітьми часто організову-

вали концерти. 

У приймальниках-розподільниках та подіб-
них закладах має бути організоване дозвіл-
ля, де діти могли б виготовляти різні вироби 
власними руками, вчитися малювати, грати на 
музичних інструментах, брати участь у виста-
вах, займатися спортом, причому має врахо-
вуватись потреба в індивідуальних заняттях. 

7У приймальниках-розподільниках нерідко 

обмежується у нічний час доступ до кім-

нат особистої гігієни (туалет, душ), що, 

відповідно до стандартів прав людини, можна 

кваліфікувати як погані, такі, що принижу-

ють гідність, умови перебування. Так, уночі зі 

спальної кімнати до туалету дитина може по-

трапити лише викликавши чергового вихова-

теля, а в окремих закладах взагалі існує прак-

тика, що не передбачає відвідування туалету 

вночі. Це заміщується можливістю справляти 

природні потреби з використанням спеціально-

го посуду (наприклад, відерця).

Приміщення з кімнатами, де дитина прово-
дить ніч, повинні передбачати вільний доступ 
до кімнат особистої гігієни та забезпечувати 
приватність під час їх відвідування.

8Надзвичайно часто проводяться обшуки 

у більшості закладів. Окрім регламенто-

ваного огляду при влаштуванні, що до-

кументується, обшуки та огляди, які докумен-

тально не оформлюються, здійснюються перед 

сном, після зустрічі з близькими та в інших 

випадках.

Обшуки і особисті огляди мають бути ра-
ціонально обґрунтовані, проводитись лише 
у передбачених законодавством випадках та 
супроводжуватись документальним оформ-
ленням. Проведення подібних актів з власної 
ініціативи і без документального оформлен-
ня має бути суворо заборонене для персоналу 
закладу.

9Обов’язковий перегляд усієї кореспонден-

ції та фактична неможливість приватних 

телефонних розмов (дзвінки здійснюють-

ся лише з дозволу персоналу та в його при-

сутності) значно обмежують доступ до правової 

допомоги та можливість оскаржити дії персо-

налу закладу, поскаржитися батькам, іншим 

дорослим, друзям, у відповідні державні орга-

ни, зокрема в прокуратуру. 

Дитина, яка перебуває у закладі, повин-
на мати можливість письмово звернутися до 
своїх законних представників, адвоката або 
прокурора конфіденційно. Зміст її звернення 
не маюь права переглядати представники пер-
соналу закладу. Має бути забезпечена мож-
ливість здійснювати приватні телефонні роз-
мови, а також зателефонувати до організацій, 
що захищають права дитини, без необхідності 
брати дозвіл персоналу.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

6 Права дитини в закладах соціальної реабілітації в Україні: Спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентив-
ного механізму Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Офіційне видання. – К., 2013. – 110 c



11

10Значно обмеженим є доступ для ді-

тей, які утримуються в ПРД, до 

правової допомоги. У більшості 

приймальників-розподільників не надається 

інформація про те, куди можна звернутися з 

різних питань, немає скриньки для скарг. Діти 

обмежені у контактах із зовнішнім світом, осо-

бливо якщо їх не відвідують або рідко відвіду-

ють родичі. 

В силу того, що вся кореспонденція пе-

ревіряється, можливості звернутися зі скар-

гою до іншого адресата, ніж начальник чи інші 

представники персоналу закладу, майже немає.

Спостереження вказують на досить пасивну 

роль служб у справах дітей, хоча спеціалісти 

цих служб мали б слідкувати за дотриманням 

прав дитини, отримувати повідомленя і скарги 

з боку дітей і забезпечувати ефективне реагу-

вання на ці скарги. 

Єдина можливість, яка залишається у дітей 

– спілкування зі співробітниками прокуратури. 

Разом з тим, у багатьох випадках співробітни-

ки приймальників-розподільників повідомляли 

про повну відсутність таких скарг з боку ді-

тей. Це дає підстави для припущення, що або 

діти не довіряють прокуратурі, або на скарги 

не звертається належна увага. У журналах пе-

ревірок деяких приймальників-розподільників 

були лише зауваження про необхідність поси-

лення нагляду. Важливо відзначити, що під час 

прокурорських перевірок зазвичай не беруться 

до уваги, не розглядаються як стандарти поло-

ження Конвенції ООН про права дитини. 

Дитині, яка утримується у приймальни-
ках-розподільниках, слід забезпечити безпе-
решкодний доступ до правової допомоги. Їй 
має бути надано інформацію про те, як саме 
можна її отримати, до кого можна звернутися 
окрім персоналу закладу, та гарантовано від-
сутність негативної реакції у разі оскарження 
дій працівників закладу. 

На інформаційних стендах має бути ін-
формація про те, куди звертатися та з яких 
питань, зокрема телефони й інші контакти 
державних і недержавних організацій, які пра-
цюють в інтересах дітей та захищають права 

дитини: гарячої лінії з питань захисту прав 
дитини організації «Ла-Страда», прокуратури, 
соціальних державних служб та громадських 
організацій тощо.

Необхідно активно залучати служби у 
справах дітей для забезпечення надання пра-
вової допомоги дітям, які перебувають у прий-
мальниках-розподільниках.

У закладах мають бути облаштовані 
скриньки для скарг, забезпечена можливість 
надсилання та отримання приватної коре-
спонденції, здійснення приватних телефонних 
розмов. 

Прокуратура під час перевірок має орієнту-
ватися на Конвенцію ООН про права дитини. 

11Великою проблемою є забезпечення 

безперервного процесу освіти. Нор-

мативні акти, що регулюють діяль-

ність приймальників-розподільників, не перед-

бачають організацію освітнього процесу для 

утримуваних там дітей. Певні навчальні занят-

тя якщо й проводяться, то виключно з ініціати-

ви адміністрації та працівників закладів. Від-

повідно, навчальні плани у закладах не діють. 

Є тільки плани виховної роботи.

Окремі заклади мають угоди із загально-

освітніми навчальними закладами за місцем 

знаходження. Проте ефективність такої спі-

впраці і реалізація на практиці формальних 

домовленостей залишається під питанням. 

У більшості випадків місцеві управління освіти 

і науки не володіють актуальною інформацією 

про перебування у приймальниках-розподільни-

ках дітей, які потребують навчання.

На випадок навчання дітей, які перебува-

ють у приймальниках-розподільниках для від-

правлення до країн проживання, нормативно 

не забезпечено можливість навчання їх рідною 

мовою. 

У закладах, де перебувають діти, має бути 
передбачено навчання, що відповідає віку ди-
тини і шкільній програмі. 

Дітям, мовою навчання яких є не українсь-
ка, має бути забезпечена можливість продов-
жувати здобуття освіти рідною мовою.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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Слід забезпечити максимально сприятливі 
можливості для відвідування дітьми загаль-
ноосвітньої школи в місцевості, де розташо-
ваний заклад.

12Приймальники-розподільники не 

працюють як заклади соціалізації 

та ресоціалізації. Жоден із цих за-

кладів не має відповідних програм. Частково 

це завдання розв’язується за рахунок виховної 

роботи, що переважно полягає у проведенні ви-

ховних бесід. Але такий підхід не обумовлений 

індивідуальними потребами дитини, і тому не 

завжди зрозуміла мета цього комплексу за-

ходів. Перебування дітей тривалий період, що 

полягає у звичайному утримуванні, видається 

необґрунтованим.

У приймальниках-розподільниках має дія-
ти система соціалізації та ресоціалізації, що 
повинна передбачати відповідні індивідуальні 
плани та їх виконання. Індивідуальний план 
роботи з дитиною має орієнтуватися на її по-
треби, фіксувати вплив заходів на дитину, її 
розвиток, зміни тощо.

Для здійснення фактичного процесу со-
ціалізації та ресоціалізації мають працювати 
кваліфіковані професіонали у цій галузі. 

13Доступ до засобів гігієни для хлоп-

чиків загалом задовільний, проте 

пов’язаний із деякими серйозними 

проблемами. Більшість необхідних засобів гі-

гієни наявні у достатній кількості, однак пере-

важно завдяки благодійній допомозі окремих 

громадських організацій. 

Найгострішою є проблема з гігієнічними 

прокладками і доступом до них. Саме ці пред-

мети гігієни здебільшого забезпечуються бла-

годійниками. Щоб отримати, їх дівчата змушені 

щоразу звертатися до вихователів, медичних 

або інших працівників. У більшості закладів 

гігієнічні прокладки зберігаються у медсестри, 

що робить їх недоступними в нічний час. У 

деяких закладах засоби гігієни зберігаються 

неналежним чином (наприклад, у санвузлі на 

підвіконні).

Необхідно, щоб доступ до засобів гігієни 
був вільним. Дитина не повинна бути змушена 
щоразу звертатися до персоналу закладу. Осо-
бливо це стосується таких делікатних питань 
як отримання гігієнічних прокладок.

Необхідно виділяти достатньо коштів для 
забезпечення приймальників-розподільників 
засобами гігієни.

14Проблемою є також відсутність чіт-

кого підходу до системи заохочень 

і покарань на базі закладів. Пере-

важно застосовуються методи залякування 

«дисциплінарною кімнатою», догана, суво-

ра догана, всюди використовуються «виховні 

бесіди». У свідченнях працівників закладів із 

цього приводу є розбіжності. Деякі з них ка-

жуть, що системи покарань взагалі не існує, 

хоча такі покарання, як «догана», «сувора до-

гана», поміщення до «дисциплінарної кімнати» 

прямо передбачені Положенням про приймаль-

ники-розподільники. А застосування цих видів 

покарань має оформлюватись документально. 

Розходяться свідчення різних працівників од-

ного й того самого закладу щодо використання 

«дисциплінарної кімнати». 

Іноді «дисциплінарна кімната» викори-

стовується неофіційно (без документального 

оформлення) на декілька годин, що є грубим 

порушенням. 

Утримувані у приймальниках-розподільни-

ках діти не завжди володіють інформацією про 

критерії, якими визначається можливість зао-

хочень чи покарань.

Усі покарання мають здійснюватись виклю-
чно в межах існуючих норм і з обов’язковим 
документальним оформленням. 

Утримувані діти мають володіти інформа-
цією про критерії, якими керуються при при-
значенні заохочень чи покарань. 

15У приймальниках-розподільниках, 

які виконують транзитні функції для 

відправлення дітей до країн, в яких 

вони проживають, утримуються діти віком від 

трьох років. Разом з тим, умов для перебуван-

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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ня таких дітей у приміщеннях таких закладів 

фактично немає.

Діти перебувають у міліцейських установах, 

що орієнтовані на утримання й обмеження волі 

дітей у конфлікті із законом і не є закладами 

опіки. Діти без супроводу розлучені з родиною 

і потребують особливого захисту, а не обме-

ження волі.

Під час моніторингу був виявлений випадок 

видворення з України дівчини, яка народилася 

і все життя проживала в Україні, до країни її 

громадянства (Російської Федерації).

Якщо заклад передбачає перебування в 
ньому немовлят упродовж певного часу, то він 
має бути забезпечений усім необхідним для 
цього в достатній мірі.

Діти-мігранти або діти без супроводу не 
повинні утримуватись у міліцейських закла-
дах, зокрема у приймальниках-розподільни-
ках. Обмеження волі дітей без супроводу є 
порушенням прав дитини, і така практика має 
бути негайно припинена. 

Діти без супроводу повинні мати особли-
вий захист з огляду на те, що вони розлучені з 
родиною. Вони мають бути розміщені у закла-
дах опіки, умови в яких є максимально набли-
женими до проживання дитини у сім’ї.

«Кишинівська угода» потребує перегляду. 
Разом з тим, цей процес не повинен переш-
кодити дітям у забезпеченні можливості по-
вернення до країн їх постійного перебування. 
При перегляді угоди необхідно враховувати 
наявність підготовленого персоналу для су-
проводу дітей у країни постійного проживан-
ня, який працює у «транзитних» приймальни-
ках-розподільниках. 

16Діти перебувають під постійним 

наглядом. У деяких закладах на-

віть існують правила, відповідно до 

яких діти мають спати, не накриваючи голову 

ковдрою та тримаючи руки над нею.

Діти мають спати при увімкненому світлі. 

З цією метою у кімнатах приглушене світло. 

Вдень поряд з дітьми постійно присутній хтось 

із персоналу, що позбавляє їх можливості 

усамітнитись. До того ж, з огляду на малу кіль-

кість дітей (в середньому від 0 до 3), присут-

ність персоналу є занадто відчутною. 

Спостереження та нагляд за дитиною слід 
організувати таким чином, щоб це було міні-
мально помітно для неї. У дітей має бути 
можливість усамітнитись. Діти повинні мати 
можливість самі регулювати світло у спаль-
них кімнатах. Має бути доступним як яскраве 
світло, так і нічне. 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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Ця робота не є науковим дослідженням. Ми 

обрали доступні нам техніки і методи, що вико-

ристовуються під час проведення моніторингу 

прав людини.

Дослідженням передбачалось використання 

як соціологічних методів, так і методів якісно-

го аналізу ситуації. Воно мало на меті виявити 

спектр проблем та окреслити можливі шляхи 

їх розв’язання. 

Звіт містить узагальнені дані результатів 

відвідування приймальників-розподільників 

органів внутрішніх справ України, опитувань 

дітей, працівників цих закладів, представників 

громадських організацій та інших установ, ор-

ганізацій, експертів, які працюють з дітьми і в 

інтересах дітей. Нас цікавило порівняння ре-

ального стану з існуючими правовими стандар-

тами. Тому невід’ємною частиною роботи було 

проведення аналізу актів міжнародного та на-

ціонального права стосовно проблеми.

Головним орієнтиром для нас були Конвен-

ція про права дитини ООН, основні положення 

міжнародних та національних документів щодо 

прав людини, прав дитини.

Ми намагалися підняти найбільш болючі 

проблеми, пов’язані з предметом моніторингу, 

створюючи тим самим ґрунт для подальших 

громадських, політичних, інформаційних та 

просвітницьких дій. 

Більшість даних, наведених у доповіді, 

анонімні. Ми не називаємо конкретних імен. Ми 

маємо всі ці дані, але їх нерозголошення ми об-

рали за один із принципів цього моніторингу.

Чим обумовлено застосування принципу 

анонімності і чому не всі наведені дані анонімні? 

Проводячи дослідження, ми не ставили за мету 

добитися покарання представників адміністра-

ції того чи іншого закладу. Водночас цей прин-

цип не передбачає приховування фактів від-

верто жорстокого або грубого поводження, а то 

й насильства щодо дитини з боку певних осіб. 

Зібрана інформація документується і збері-

гається й у разі необхідності може бути вико-

ристана в інтересах правосуддя і з метою захи-

сту прав дитини. 

На жаль, ми змушені констатувати, що сьо-

годні державні чиновники реагують на повідом-

лення про існування проблем у певних закла-

дах, що їм підпорядковані, шляхом покарань 

керівників або персоналу цих закладів. 

Процес проведення досліджень ми поєдну-

вали з інформаційними та просвітницькими 

заходами. Дослідження проводились у дев’яти 

містах України із числа тих, де розташовані 

приймальники-розподільники органів внутріш-

ніх справ України: Києві, Харкові, Львові, Чер-

нігові, Миколаєві, Слов’янську (Донецька обл.), 

Кіровограді, Луганську, Сімферополі.

Загальна кількість опитаних працівників 

приймальників-розподільників – 35 осіб. Се-

ред опитаних працівників 10 – вихователі, 8 

– адміністративні працівники (начальник або 

заступник),3 – інспектори з профілактики, 6 – 

медичні працівники, 1 – психолог, 4 – чергові 

по режиму, 3 – обслуговуючий персонал (пра-

цівники бухгалтерії та завгосп).

Опитування проводилися під час відвіду-

вання закладів.

Загальна кількість опитаних дітей, які утри-

мувались у ПРД на час візитів – 5. Серед них 

троє хлопців і дві дівчини.

Вік дітей, які взяли участь в опитуванні: 

11–14 років – одна дитина, 15 і більше років 

– 4. Серед опитаних дітей, що перебували у 

приймальниках-розподільниках для дітей: 

троє дітей чекали на перевезення згідно з Уго-

дою про співробітництво держав – учасниць 

Співдружності Незалежних Держав з питань 

повернення неповнолітніх у держави їх постій-

ного проживання, двоє – їхали за рішенням 

суду до шкіл соціальної реабілітації. 

МЕТОДОЛОГІЯ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
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СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРАВ ДИТИНИ, 
ЯКИМ МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ ТАКІ ЗАКЛАДИ ЯК ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЦИМ СТАНДАРТАМ

Досліджуючи відповідність приймаль-

ників-розподільників міжнародним нормам і 

стандартам у сфері прав людини, необхідно 

насамперед, керуючись статтею 11 (пункт b) 

Правил ООН щодо захисту неповнолітніх, по-

збавлених волі7, де говориться: «…позбавлення 

волі означає будь-яку форму затримання чи 

тюремного ув’язнення будь-якої особи або помі-

щення цієї особи у державний чи приватний 

заклад, який неповнолітньому не дозволяєть-

ся залишати за власним бажанням, на підставі 

рішення судового, адміністративного або іншо-

го державного органу», – визнати ці заклади 

місцями несвободи. Таким чином, розглядаючи 

діяльність ПРД, ми керуємося базовими стан-

дартами прав людини і дитини, викладеними у 

Конвенції ООН про права дитини, Міжнарод-

ному пакті Організації Об’єднаних Націй про 

громадянські і політичні права, Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, 

а також беремо до уваги основні міжнародні 

стандарти, що стосуються дотримання прав 

дитини у місцях несвободи: Правила Організа-

ції Об’єднаних Націй щодо захисту неповноліт-

ніх, позбавлених волі; Мінімальні стандарт-

ні правила Організації Об’єднаних Націй, що 

стосуються відправлення правосуддя відносно 

неповнолітніх (Пекінські правила); Європейсь-

ку Конвенцію про запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гід-

ність, поводженню чи покаранню та Стандарти 

Європейського комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаран-

ню; Керівні принципи Організації Об’єднаних 

Націй для попередження злочинності серед 

неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи); 

Європейські пенітенціарні (в’язничні) прави-

ла; Мінімальні стандартні правила Організації 

Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних 

із тюремним ув’язненням (Токійські правила); 

Європейські правила щодо неповнолітніх пра-

вопорушників, які підлягають застосуванню 

санкцій чи заходів; Правила Організації Об’єд-

наних Націй щодо захисту неповнолітніх, поз-

бавлених волі (Гаванські правила). 

Так, Стандартні мінімальні правила, які сто-

суються здійснення правосуддя відносно не-

повнолітніх («Пекінські правила»)8 проголошу-

ють: затримання має застосовуватись тільки як 

крайній захід; міліція та інший персонал пра-

воохоронних органів, що мають справу з діть-

ми, повинні постійно проходити спеціалізова-

ну підготовку; необхідно максимально уникати 

поміщення підлітків до місць позбавлення волі. 

Ер-Ріядські керівні принципи9 наголошу-

ють, що система освіти має відповідати всебіч-

ним потребам дітей, особливо тих, котрі нале-

жать до зони соціального ризику, або таких, 

які потребують соціального захисту і турботи; 

офіційне втручання у поведінку дитини має 

здійснюватися передусім в її інтересах; необ-

хідно враховувати особливості підліткової по-

ведінки, яка з віком змінюється; слід макси-

мально уникати вживання таких термінів, як 

«дитина з відхиленнями», «злочинець», «потен-

ційний злочинець», оскільки це створює стійку 

передумову для небажаної поведінки підлітка; 

необхідно активніше залучати суспільство до 

попередження правопорушень серед підлітків, 

а до офіційних репресивних заходів звертати-

ся тільки як до крайньої міри; засоби масової 

інформації повинні відповідально підходити до 

змісту матеріалів, які можуть негативно впли-

вати на поведінку неповнолітніх. 

У Правилах захисту неповнолітніх, засуд-

жених до позбавлення волі10 зазначається, що 

тюремне ув’язнення може застосовуватись як 

крайня міра; до суду з дитиною слід поводитись 

як з невинуватою; умови в місцях позбавлення 

волі повинні відповідати всім вимогам охоро-

ни здоров’я і людської гідності; підліток у міс-

7 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
8 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню до 
неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
9 Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи), // 
ООН. Правила: Міжнародний документ від 14.12.1990,; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_861
10 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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цях позбавлення волі повинен не рідше одного 

разу в місяць мати право зустрічатися з чле-

нами сім’ї і адвокатом, спілкуватися поштою і 

телефоном як мінімум двічі на тиждень; місця 

ув’язнення повинні інспектуватися людьми, які 

не належать до адміністрацій цих закладів. 

В ході моніторингового дослідження було ви-

явлено суттєву невідповідність умов утриман-

ня, функцій і цілей приймальників-розподіль-

ників міжнародним нормам і стандартам у 

галузі прав людини і дитини. Система прий-

мальників-розподільників не відповідає «кра-

щим інтересам дитини» і порушує її базові 

права на освіту, дозвілля, приватність, інфор-

мацію і здоровий розвиток. Згідно з Положен-

ням про приймальники-розподільники для 

дітей органів внутрішніх справ11, ці установи 

«призначені для тимчасового перебування та 

проведення заходів індивідуальної профілак-

тики і виховної роботи з окремими категоріями 

дітей…» (ст. 1 Загальних положень). На папері 

ця стаття Положення загалом відповідає Пра-

вилам ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-

бавлених волі12: 

«12. Позбавлення волі має здійснюватися 

в умовах і обставинах, які забезпечують до-

тримання прав людини неповнолітніх. Слід га-

рантувати здійснення в інтересах неповноліт-

ніх, які утримуються у виправних закладах, 

ефективних заходів і програм, які сприяли б 

підтриманню їх здоров’я і самоповаги, вихо-

ванню в них почуття відповідальності та фор-

муванню таких поглядів і навичок, які допом-

огли б їм розвивати свої можливості як членів 

суспільства.

13. Неповнолітнім, позбавленим волі, не 

можна відмовляти в силу їх статусу в грома-

дянських, економічних, політичних, соціальних 

чи культурних правах, якими вони володіють 

відповідно до внутрішньодержавного чи міжна-

родного права і здійснення яких сумісне з поз-

бавленням волі». 

Також основні завдання приймаль-

ників-розподільників, викладені в Положен-

ні, відповідають статті 58 Керівних принципів 

ООН для попередження злочинності серед 

неповнолітніх (керівні принципи 1990 року)13: 

«Співробітники правоохоронних органів та інші 

відповідні працівники, незалежно від статі, 

мають бути готові враховувати у своїй роботі 

особливі потреби молоді, а також знати і ви-

користовувати в максимально можливій мірі 

програми і наявні служби допомоги, щоб не 

допускати зіткнення неповнолітніх із системою 

правосуддя».

Проте як виховна, так і профілактична ро-

бота з дітьми не проводиться через брак освіт-

ніх, виховних і профілактичних програм та під-

готовлених спеціалістів. Тенденція ігнорування 

потреб особистої гігієни дітей, зокрема (в силу 

фізіологічних потреб) дівчат, через ускладне-

ний доступ до сантехнічного обладнання і не-

достатню забезпеченість гігієнічними засоба-

ми може бути формою такого поводження, що 

принижує людську гідність. 

Результати моніторингу дають підста-

ви стверджувати, що система приймаль-

ників-розподільників органів внутрішніх справ 

України не відповідає як основним стан-

дартам у галузі прав людини/дитини і м’я-

ким пенітеціарним стандартам, так і вимогам 

часу. Висновки і рекомендації містять пропо-

зиції щодо реорганізації системи приймаль-

ників-розподільників у заклади ресоціалізації і 

реабілітації дітей, котрі опинились у складних 

життєвих ситуаціях або вступили в контакт/

конфлікт із законом. 

11 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
12 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
13 Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи), // 
ООН. Правила: Міжнародний документ від 14.12.1990,; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_861
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Загальна ситуація у приймальни-

ках-розподільниках як закладах системи ро-

боти з дітьми в конфлікті із законом, показує, 

що функції цих закладів перебувають у стадії 

трансформування. Так, дуже помітно, що 

первинна функція ізолювання, покарання та 

створення можливостей для безперешкодного 

ведення слідчих дій з утримуваними дітьми 

поступово змінюється на функцію тимчасово-

го утримання й частково – виховання. Однак 

цей процес не знайшов чіткого відображення в 

Положенні про Приймальники-розподільники, 

концепція їх діяльності явно недопрацьована, а 

їх місце в системі роботи з дітьми у конфлікті 

з законом остаточно не визначене. 

Ситуацію ускладнює наявність так званих 

«транзитних» дітей, які у більшості випадків 

не мають конфлікту із законом (вони перебу-

вають у приймальнику лише для відправлен-

ня до країни проживання), а також відсутність 

персоналу для проведення необхідної виховної 

роботи. 

Окремі позитивні ініціативи, пов’язані з до-

бре організованим процесом виховання та ре-

соціалізації, є поодинокими. Зазвичай це лише 

ініціатива керівництва і колективу окремих 

закладів. Вони не мають достатнього правово-

го закріплення, й, відповідно, великим є ризик 

їх згортання. Як наслідок, ситуації у різних 

приймальниках-розподільниках досить різні. 

Це відбивається й на ситуації з дотриманням 

прав людини та прав дитини в тому чи іншому 

закладі. 

В ході оцінювання відповідності існуючих 

умов та практики ресоціалізації стандартам 

прав людини і прав дитини ми особливу увагу 

приділили трьом аспектам. 

По-перше, нас цікавила ситуація з дотри-

манням в умовах приймальниках-розподільни-

ках права на приватність. Адже усвідомлення 

того, що ти маєш особистий простір, свій ав-

тономний світ, який поважають і до якого не 

може бути небажаного тобою втручання, є не-

від’ємною складовою процесу допомоги дитині 

убезпечити своє життя в соціумі. 

По-друге, ми звернули увагу на можливість 

продовжити, а в окремих випадках і розпочати 

процес здобуття освіти, опинившись під опікою 

державного закладу на достатньо тривалий 

термін. Здобуття освіти є необхідною умовою 

повноцінного життя у сучасному суспільстві, а 

гарантія створення умов для забезпечення без-

перервного процесу здобуття освіти є обов’яз-

ком держави. 

По-третє, ми дивилися, власне, на те, чи 

організований взагалі цілеспрямований процес 
соціалізації та ресоціалізації з підопічними 

приймальників-розподільників, і яким чином 

ця робота здійснюється. 

УМОВИ ТА ПРАКТИКА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ,  
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 
ПРИЙМАЛЬНИКАХ-РОЗПОДІЛЬНИКАХ01
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ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• Заклади, де дактилоскопіювання не здійснюється: «За-
раз не здійснюється. Раніше здійснювалась у дітей, що 
перебували під слідством»; «Зі слів персоналу, дактило-
скопіювання не здійснюється, оскільки у цьому немає по-
треби. Діти в ПРД лише ті, що направлені за рішенням 
суду, і транзитні»; «Дактилоскопіювання, як і інші проце-
суальні дії, у ПРД не проводиться».
• Заклади, де здійснюється дактилоскопіювання: «В за-
кладі здійснюється дактилоскопіювання при влаштуванні 
дитини»; «Так, проводиться в черговій частині, для цього 
є обладнання, спеціальні бланки. За словами інспектора з 
профілактики, дактилоскопія проводиться в усіх випад-
ках. За словами вихователя, дактилоскопія проводиться 
при влаштуванні».

В
И

С
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И

Дактилоскопія (отримання пальцевих від-
битків), безперечно, є втручанням у право на 
приватність. Тому цей процес має відбувати-
ся виключно відповідно до закону, а його необ-
хідність має бути чітко обґрунтована. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

«Міжнародні стандарти поводження із не-
повнолітніми, позбавленими волі […] – це міні-
мальні умови, що розглядаються як прийнятні і 
як такі, що покликані забезпечувати захист прав 
неповнолітніх, тож вони не можуть включати в 
себе всі нюанси проведення таких процедур, як 
[…] дактилоскопіювання […], покладаючи ці пи-
тання на національні законодавчі норми різних 
країн».

Міжнародна практика є такою, що здійснення 
дактилоскопіювання у дітей є можливим і навіть 
обов’язковим при відкритті кримінальної справи, 
а також коли це є необхідним для встановлення 
особистості дитини.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«Положення про приймальники-розподільники 
для неповнолітніх органів внутрішніх справ» не 
передбачає процедури дактилоскопіювання утри-
муваних дітей. Але, відповідно до статті 11 Закону 
України «Про міліцію»14, правоохоронці можуть фо-
тографувати та проводити дактилоскопію лише осіб, 
які «затримані за підозрою у вчиненні злочину або 
за бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у 
вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністра-
тивному арешту». 

Таким чином, правові стандарти дають підстави 
для проведення дактилоскопіювання дітей, які пе-
ребувають у приймальниках-розподільниках, але 
чітко не регламентують, чи може ця процедура про-
водитися на території цих закладів. Відвідування 9 
приймальників-розподільників показало розбіжності 
у практиці застосування цих правових положень. 

Так, у чотирьох закладах всі опитувані спів-
робітники наголошували, що дактилоскопіювання 
дітей не здійснюється, хоча раніше така практика 
була. У трьох закладах дактилоскопіювання здійс-
нюється зараз. В одному із закладів ми отримали 
відповіді співробітників, протилежні за змістом: «За 
словами старшого інспектора профілактики, дакти-
лоскопіювання здійснюється, проте директор від-
повіла, що здійснювалося колись, а тепер ні. Черго-
вий зазначив, що раніше здійснювалась, але зараз 
він не впевнений».

Приймальники-розподільники залишаються територією, де щодо утримуваних дітей не тільки проводяться 
слідчі дії, а й застосовується дактилоскопіювання. Це дає підстави розглядати ці заклади як частину слід-
чо-ізолюючої системи. Воночас, щонайменше один заклад серед тих, що здійснюють дактилоскопіювання, є 
«транзитним». Тобто в ньому перебувають діти, які не скоїли жодного злочину й не підпадають під визначення 
осіб, що підлягають дактолоскопіюванню згідно із ЗУ «Про міліцію». 

Сам факт наявності такої процедури у приймальниках-розподільниках за відсутності її чіткого регулювання 
в Положенні про такі заклади викликає вагомі сумніви в законності таких дій та дотриманні права на приват-
ність у цьому аспекті.

14 Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12

Проведення дактилоскопії (отримання пальцевих відбитків) у закладі
ПРИВАТНІСТЬ



Наявність вільного часу та форми, в яких він може бути проведений – частина сво-
боди кожної людини. Для дітей, які перебувають у приймальниках-розподільниках, 
вільний час є регламентованим. Ці регламенти, зокрема, передбачають необхідність 
постійного перебування під наглядом під час прогулянок, занять особистими спра-
вами, що значно обмежує свободу. 

При цьому далеко не для всіх дітей, які утримуються у приймальниках, судом 
визначені спеціальні заходи виховного характеру. Це означає, що раціонально обґрун-
тувати обмеження для представників таких категорій дітей можна лише питанням 
створення безпечних умов тимчасового перебування на території закритого закладу.

Дітям, які тимчасово перебувають у приймальнику з метою направлення до виховного 
закладу, також має бути забезпечено особистий простір і вільний час, принаймні в обсязі, 
передбаченому мінімальними стандартами для дитячих пенітенціарних закладів, якими 
фактично є приймальники-розподільники. 
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ПРИВАТНІСТЬ
Проведення дітьми дозвілля

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Мінімальні стандартні правила ООН щодо 
відправлення правосуддя відносно до не-
повнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.)15 у 
пункті 18.с передбачають, що «неповнолітнім 
має бути дозволено отримувати й мати при собі 
предмети, призначені для дозвілля й відпочин-
ку, якщо це не суперечить інтересам віправлення 
правосуддя». 

Іншим міжнародним документом, «Правила-
ми ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавле-
них волі» (1990 р.)16, зазначається: 

«32. Виправні установи для неповнолітніх та 
умови в них мають відповідати меті перевихо-
вання неповнолітніх, що перебувають в них, за 
умови приділення належної уваги потребам не-
повнолітніх в усамітненні, емоційним стимулам, 
забезпеченню можливості спілкування з одноліт-
ками і участі в заняттях спортом, фізкультурою 
та проведенні дозвілля...».

«47. Кожний неповнолітній повинен мати пра-
во на достатній вільний час для щоденних фі-
зичних вправ, причому якщо дозволяють погодні 
умови, то на відкритому повітрі, і впродовж цьо-
го часу, як правило, слід забезпечувати заняття 
відповідними оздоровчими або фізичними впра-
вами. Для цих заходів належить забезпечувати 
відповідні приміщення, знаряддя та обладнан-
ня. Кожен неповнолітній повинен мати додатко-
вий час для щоденного дозвілля, частину якого 
слід відводити за бажанням неповнолітнього на 
заняття мистецтвом і ремеслами. Виправному 
закладу слід забезпечувати фізичну здатність 
кожного неповнолітнього брати участь у пропоно-
ваних йому програмах фізичної підготовки. Для 
неповнолітніх, що мають потребу в лікувальній 
фізкультурі та терапії, забезпечується відповід-
ний курс під медичним наглядом».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«Положення про приймальники-розподільники 
для неповнолітніх органів внутрішніх справ»17 пе-
редбачають лише регламентовані прогулянки. Про 
інші види організації дозвілля не йдеться. П. 4.2.5: 
«Виводяться на прогулянки тільки у межах тери-
торії приймальника-розподільника». Для тих, хто 
перебуває у дисциплінарній кімнаті, уточнено: «п. 
4.6. Мають право на щоденну прогулянку тривалістю 
до 2 годин під наглядом посадових осіб приймальни-
ка-розподільника». 

Пункт 2 «Плану заходів щодо реалізації Кон-
цепції розвитку кримінальної юстиції щодо не-
повнолітніх в Україні» (12.10.2011)18 вказує на 
необхідність «забезпечити оновлення матеріаль-
но-технічної бази для організації корисної зайня-
тості та дозвілля неповнолітніх, що відбувають по-
карання у спеціальних установах».

Під час проведення дослідження нас цікавило, 
що можуть робити діти у таких закладах, окрім ре-
гламентованих Положенням прогулянок на свіжому 
повітрі. Попри те, що розуміння поняття «вільний 
час, дозвілля» у респондентів відрізнялося, можна 
сказати, що діти у ПРД вільного часу майже не ма-
ють, вони постійно перебувають під наглядом, прово-
дять час згідно з режимом закладу в рамках запро-
понованої працівниками приймальника діяльності. 
При цьому думка дитини та її побажання врахову-
ються рідко. Зазвичай вихователі діють на свій роз-
суд і виходячи з власного розуміння потреб дитини. 
Однак варто відзначити, що в організації прогуля-
нок майже всі приймальники готові надавати дітям 
більше можливостей для перебування на свіжому 
повітрі, ніж це передбачено розпорядком дня, якщо 
у дітей є таке бажання і дозволяють погодні умови.

15 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
16 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
17 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
18 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 12.10.2011,  № 1039-р, //  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-2011-%D1%80
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• «Утримувані мають вільний час після навчання, але про-
водять його в загальній кімнаті під наглядом вихователя. 
За бажання в цій кімнаті вони можуть дивитися телеві-
зор, читати книгу, писати листа, малювати, грати в 
шахи, складати пазли. Більшість часу діти проводять у 
робочій кімнаті. За словами персоналу, останній хлопчик 
багато малював. Одну годину на день гуляли на подвір’ї. 
У літній час гуляють більше. На запитання, що діти ро-
блять у робочій кімнаті, відповіді були різні. Діти навча-
ються, зокрема вивчають таблицю множення, роблять 
щось своїми руками, грають у шахи». 
• «У приймальнику-роподільнику є розпорядок дня, однак, 
як зазначила старший інспектор, якщо діти просяться на 
вулицю, то графік змінюється. У розпорядку дня не зазна-
чено, що є вільний час, який можна проводити на власний 
розсуд».
• «Відповідно до розпорядку дня, діти мають достатньо 
вільного часу: 14.00–15.00 – прогулянка, 15.00–16.00 – ін-
дивідуальна робота, 17.30–18.15 – тихі ігри, обговорення 
профілактичних заходів, 18.15–19.00 – самопідготовка, 
19.30–21.00 – перегляд телепередач. Під час перерв між 
заняттями, за словами хлопця, вони можуть піти на 
подвір’я. Також хлопець підтвердив, що вони можуть ди-
витися телевізор увечері, а часом, якщо попросять, то 
й після обіду. Є телевізор з DVD. Є диски з мультиками. 
Часом він може помалювати (зі слів хлопця: «Малювати 
я не дуже вмію, тільки коли нема чим зайнятися. Олівці 
можу взяти сам. Є дитячий куточок – олівці, настільні 
ігри, альбомний аркуш, крейда, нарди, фішки. Можу стати 
й взяти собі. Тільки я маю попросити дозволу: «Можна, я 
помалюю?»). Хлопець також зазначає, що у вільний час він 
може грати у футбол, у м’яч, у теніс». 

• «Зі слів персоналу, дивляться фільми, грають, чита-
ють. Зі спостереження: діти постійно перебувають під 
наглядом, тому не почуваються вільно. Навіть не спілку-
ються, можливо, теж через відчуття, що постійно слуха-
ють, про що ти говориш. Також зі спостереження: діти 
цілий день байдикують, у закладі немає виробів дітей. 
Персонал постійно контролює діє дітей, що порушує пра-
во на приватність. Так, з розповіді дитини ми дізналися, 
що у перший день свого перебування вона намалювала на 
малюнку вікно з ґратами, яке є в кімнаті. Малюнок вики-
нули у смітник, зазначивши, що це не треба малювати».
• «Зі слів персоналу, перебування дитини в приймальни-
ку-розподільнику намагаються побудувати таким чином, 
щоб вона була постійно зайнята, не залишалася без діла 
та на самоті (згідно з рекомендаціями щодо попереджен-
ня схильності до суїциду). В перервах між прийомами їжі 
можливі такі варіанти організації дозвілля: настільний 
теніс, малювання, ліплення з пластиліну, перегляд те-
лепрограм та DVD-дисків, читання, заняття з вихова-
телем із загальноосвітніх шкільних дисциплін (історія, 
література, мова)».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Проведення дітьми дозвілля
ПРИВАТНІСТЬ
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Очевидно, що форм проведення дозвілля, які пропонуються на базі приймальника-розподільника, замало, 
а їх організація не враховує побажань і потреб дітей. Крім того, доступ до занять та ігор є обмеженим і контро-
льованим. Дозволені в цих закладах заняття рідко спрямовані на розвиток навичок, рекомендованих міжна-
родними стандартами: взаємодії в групі, талантів та фізичного здоров’я. Переважно діти дивляться телевізор, 
мають можливість читати, малювати та грати у настільні ігри. Ці питання не регламентовані у Положенні на-
лежним чином, включно із можливістю продовжувати освіту.
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Робоча кімната. 
Тут утримувані діти проводять більшу частину часу. Це 
час для ігор, навчання, перегляду телевізора. Тут також 
відбуваються зустрічі з родичами. В кімнаті є лише телеві-
зор. Книжки, канцтовари, настільні ігри тощо знаходяться 
в іншому приміщенні.19

Кімната для ігор

Кімната для ігор

Спортивна зала. 
Втім, деякі ПРД не мають кімнати для активних ігор та 
занять спортом

Виставка дитячих робіт «Світ очима дітей»

ПРИВАТНІСТЬ
Проведення дітьми дозвілля

19 У назві фотографії навмисно не вказана назва закладу. Оскільки завдання моніторингу є оцінка роботи системи приймаль-
ників-розподільників для дітей, а не конкретного закладу.  
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Проведення дітьми дозвілля
ПРИВАТНІСТЬ

Тенісний стіл

Спортивне знаряддя

Спортивне знаряддя

 Боксерська груша

Шафа для спортивного знаряддя (м’ячів, ракеток для гри у 
теніс)
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ПРИВАТНІСТЬ
Перегляд речей утримуваних дітей

Перегляд речей у подібних закладах може 
бути виправданим в окремих випадках. Проте 
такі дії мають бути чітко регламентовані, 
щоб не допускати неправомірного втручання 
у право на приватність. 

Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК, 2002)19 у п. 26 передбачають, що «персонал, до 
складу якого входять представники чоловічої і жі-
ночої статі, має значно більше можливостей під час 
виконання таких делікатних завдань як здійснення 
обшуку. У зв’язку із цим Комітет хоче наголосити, 

що, незважаючи на їхній вік, позбавлені волі особи 
можуть бути обшукані лише представниками персо-
налу однієї з ними статі. У разі, коли вимагається, 
щоб ув’язнена особа роздягалась під час обшуку, та-
кий обшук має здійснюватись поза межами видимості 
контролерів протилежної статі; особливо важливим є 
дотримання цього принципу щодо неповнолітніх».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ»20 передбачає процедуру 
огляду при влаштуванні дитини у заклад. Огляд проводиться 
працівником закладу у присутності двох осіб. Усі вони мають 
бути однієї статі з дитиною. Порядок проведення огляду є таким:

«3.5. Перед влаштуванням у приймальник-розподільник про-
водиться особистий огляд неповнолітнього. Огляд здійснюється 
посадовою особою приймальника-розподільника у присутності 
двох інших працівників приймальника-розподільника або гро-
мадян однієї статі з доставленими.

3.6. Під час огляду підлягають вилученню зброя, боєприпа-
си, вибухові, отруйні, наркотичні речовини, гроші, цінні папери, 
ювелірні вироби, гральні карти, спиртні напої, тютюнові виро-
би, сірники, медикаменти, не дозволені до вживання медич-
ними працівниками приймальника-розподільника; документи, 
колючі, ріжучі предмети, скляний посуд, а також інші предме-
ти, збереження яких у приймальнику-розподільнику не допу-
скається, або речі, які можуть засвідчити можливу причетність 
неповнолітніх до скоєння злочину. Вилучені предмети запису-
ються у протоколі особистого огляду неповнолітнього.

3.7. Гроші, цінні предмети та інші речі, вилучені під час огля-
ду, в установленому порядку здаються бухгалтеру, а за його 
відсутності – іншому працівникові приймальника-розподільни-
ка, призначеному відповідальним за їх збереження.

Речі, зберігання яких у приймальнику-розподільнику забо-
ронено, але які не належать до цінних предметів, тютюнові ви-
роби, гральні карти тощо, знищуються у випадку, коли вони не 
придбані злочинним шляхом і не є речовими доказами. Про їх 
знищення складається акт».

При потраплянні у заклад, за спостереженнями учасників 
моніторингових груп та результатами інтерв’ювання персоналу, 
всі діти у всіх закладах підлягають процедурі обшуку. Вилуча-
ються заборонені речі, але їх переліки мають певні відмінності.

19 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
20 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

«Огляд проводиться одразу при влаштуван-
ні дитини. Його можуть здійснювати троє 
осіб однієї статі з дитиною. Атестовані 
співробітники: черговий з режиму, вихова-
тель, інспектор з профілактики. При приїзді 
до приймальника всі речі переглядаються, 
всі речі забираються на зберігання. Психолог 
зазначила, що більшість речей – це ножики, 
цигарки, гроші». Також забирають і прикраси 
у дівчат, що негативно на них впливає – якщо 
у дівчинки проколоті вуха, то вони можуть за-
рости. Або також забирають на зберігання у 
медиків лосьйони тощо, і тоді дівчата не мо-
жуть вільно ними скористатися. Вони мають 
обов’язково звертатися до медсестри. Вза-
галі у дітей немає власних речей, крім розчі-
ски, зубної щітки. Дозвіл на зберігання інших 
речей (фотографії рідних, пляшка води) на/або 
в тумбочках сприймається дітьми як виняток 
із правил. Передачі дітей (овочі, фрукти, печи-
во, сухарі, вода) зберігаються в їдальні».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА
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• «Обшук може проводитись у разі підозри, що вихованець 
має сигарети, алкоголь, наркотики. Обшук проводиться 
одностатевим з вихованцем працівником закладу. У дів-
чат обшук можуть проводити виключно жінки, а у хлопців 
тільки чоловіки».
• «Обшук також здійснюється після кожної прогулянки. 
Також, у разі підозри вихователями чи іншими працівника-
ми щодо наявності у дитини недозволених речей, обшук 
може бути здійснено будь-коли, але особою відповідної 
дитині статі в присутності старшого вихователя або 
начальника приймальника. Зазвичай дитину просять са-
мостійно показати вміст кишень. Випадків, коли дитину 
роздягали чи карали за непокору під час процедури, за 
словами працівників, не було. Перед нічним сном у кімнаті 
дитини здійснюється огляд ліжка, тумбочки на предмет 
наявності заборонених чи небезпечних для дитини речей 
з метою їх вилучення».
• «Обшук не здійснюється, проте якщо виникає якась 
підозра (наприклад проводився майстер-клас чи діти ви-
шивали, тобто робота з гострими чи ріжучими предме-
тами; або коли у дитини випав якийсь предмет), дітей 
обшукують. Це може зробити вихователь».

• «При прибутті дитини в приймальник-розподільник 
огляд речей здійснюють працівники. Всі особисті речі 
вилучаються у дитини під опис та зберігаються в прий-
мальнику-розподільнику до вибуття дитини. Перед від-
ходженням до сну щоденно вихователі оглядають кімна-
ти, де сплять діти – з метою виявлення та вилучення 
заборонених для зберігання речей».
• «Перегляд речей дитини здійснюється щодня під час 
виходу чергової зміни на чергування та щоразу після 
прогулянок. Перевіряються тумби, шафи, одяг. Перевір-
ки не фіксуються в жодному журналі. Фіксується факт 
вилучення заборонених речей, про що робиться запис у 
відповідному журналі».
• «При прибутті у заклад згідно з Положенням черговий 
по режиму здійснює огляд речей дитини. Потім бувають 
випадки, коли речі дитини можуть бути вилучені як дока-
зи, якщо дитина під слідством. Бувають перегляди речей 
після зустрічі з батьками/родичами, коли є істотні підо-
зри, що вони передали дитині заборонені речі, наприклад, 
сигарети».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Перегляд речей утримуваних дітей
ПРИВАТНІСТЬ
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За результатами досліджень можна констатувати, що окрім передбачених Положенням оглядів у момент 
влаштування до закладу обшуки в приймальнику-розподільнику проводяться доволі часто. Наприклад, після 
прогулянок. Водночас, за результатами моніторингу, діти перебувають під постійним наглядом. Відповідно, ви-
никає сумнів у необхідності таких частих обшуків. Крім того, кожен випадок особистого огляду або обшуку має 
оформлюватись документально. Однак гарантій того, що так і відбувається насправді, немає, окрім випадків 
оглядів при влаштуванні, передбачених Положенням. Обшук у ПРД, як з’ясувалося, є досить звичайною про-
цедурою і на практиці може здійснюватись одноосібно вихователем.

Фраза з Положення «а також інші предмети, збереження яких у приймальнику-розподільнику не допу-
скається» не знайшла розшифровки у внутрішніх документах закладів. Принаймні цю інформацію не вдало-
ся зібрати протягом моніторингу. Відповідно, можна зробити припущення, що залишається невизначеність 
стосовно заборонених речей. Такий висновок підтверджує й інформація про перегляд посилок та передач на 
предмет вилучення заборонених речей, про що йтиметься нижче.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Через невелику кількість дітей у закладах було мало мож-
ливостей поспілкуватися з ними. Однак в одному із закладів, 
де це вдалося, утримуваний хлопець підтвердив, що при пер-
винному огляді забирають всі речі, але для нього, за висновка-
ми з бесіди з ним учасників моніторингової групи, це була без-
стресова процедура: «Коли приїхав, забрали всі речі, попрали, 
повісили на вішалку акуратно. Особистих речей не було».

На практиці обшуки використовуються часті-
ше: після прогулянок, при виникненні підозри щодо 
зберігання заборонених речей; щодня під час виходу 
чергової зміни, якщо дитину вивозили на лікування. 
Загалом було виявлено 7 свідчень про те, що обшуки 
проводяться не тільки при влаштуванні у заклад. При 

цьому принцип обшуку особою однієї з утримуваною 
дитиною статі дотримується, але трапляються випад-
ки проведення обшуку одноосібно відповідальним за 
процедуру працівником. Приклади інших описів про-
цедури обшуку дитини наведені нижче.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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ПРИВАТНІСТЬ
Перегляд листів та посилок

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Міжнародне законодавство встановлює стандар-
ти поваги до права дитини на приватне життя, зо-
крема на збереження таємниці листування, контакти 
з родиною, і не передбачає перегляду листів та по-
силок, якщо ця процедура не обумовлюється окремо 
як необхідна для забезпечення кращих інтересів ді-
тей (негативний вплив оточення тощо). Якщо дитина 
не скоїла злочин/правопорушення і не підозрюється 
у його скоєнні, всі умови її утримання мають бути 
якомога більше наближені до нормальних умов про-
живання дитини. 

У статті 37 (с) Конвенції ООН про права дити-
ни21 йдеться про гуманне ставлення до кожної по-
збавленої волі дитини і повагу до гідності її особи 
з урахуванням потреб осіб її віку. Зокрема, кожна 
позбавлена волі дитина має бути відокремлена від 
дорослих, якщо тільки не вважається, що в кращих 
інтересах дитини цього не слід робити, та мати право 
підтримувати зв’язок зі своєю сім’єю шляхом листу-
вання та побачень, за винятком особливих обставин.

Так, у Правилах ООН щодо захисту неповноліт-
ніх, позбавлених волі (1990)22 говориться:

«61. Кожний неповнолітній має право на перепи-
ску чи телефонний зв’язок із будь-якою особою за 
своїм вибором за відсутності правових обмежень і 
має право отримувати необхідну йому допомогу для 
фактичного здійснення цього права. Кожний не-
повнолітній повинен мати право отримувати коре-
спонденцію.

62. Неповнолітнім слід надавати можливість регу-
лярно отримувати інформацію про події у світі, чита-
ти газети, журнали та інші видання, мати доступ до 
радіо- і телевізійних програм та кінофільмів, а також 
зустрічатися з представниками будь-яких узаконе-
них клубів чи організацій, до яких вони проявляють 
інтерес».

«87 (е). Весь персонал повинен поважати право 
неповнолітнього на особисте життя і, зокрема, збері-
гати конфіденційний характер усіх відомостей, що 
стосуються неповнолітніх або їхніх сімей, отриманих 
у ході виконання професійних функцій.

87 (f). Весь персонал повинен прагнути звести до 
мінімуму відмінність між життям усередині виправ-
ної установи і поза нею, що може позначитися на 
належній повазі до гідності неповнолітніх як людей».

Мінімальні стандартні правила ООН поводжен-
ня з в’язнями від 30.08.5523 у cтаттях 37, 79 і 92 на-
голошують на невід’ємному праві дитини на контакт 
із родиною шляхом листування, телефонних розмов, 
посилок і передач.

21 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021
22 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205  
23 Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями // ООН. Правила: Міжнародний документ від 30.08.1955; http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_212

Таємниця кореспонденції є важливою складовою права на приватність. Її перегляд 
у закладах, де перебувають діти, які мають конфлікт із законом, може бути ви-
правдана, зокрема, міркуваннями безпеки самої дитини. Але це обмеження не може 
накладатись автоматично, вже самим фактом перебування дитини у такому за-
кладі, як, скажімо, приймальник-розподільник. Адже це один із небагатьох способів 
звернутися за захистом за межі закритого закладу, повідомити про можливі факти 
зловживання з боку його працівників. Процедура перегляду кореспонденції має бути за-
кріплена у нормативно-правових актах, зрозуміла та доступна утримуваним особам.
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• «Листи не переглядаються, посилки переглядаються 
на предмет виявлення заборонених продуктів харчуван-
ня (наприклад кисломолочних або неякісних м’ясних), пе-
ревіряються посилки також на предмет передачі алко-
голю, наркотиків, тютюнових виробів. При влаштуванні 
дітей до ПРД дітям все це пояснюють і ознайомлюють із 
правилами перебування у закладі, які розміщені також на 
стенді біля чергового».
• «Персонал обов’язково переглядає і листи, і посилки. 
Особливо це стосується тих дітей, що перебувають під 
слідством. Документального переліку заборонених для 
пересилки речей немає, але все пояснюється усно».
• «До функцій контролю належить виявлення в передачах 
заборонених речей: продуктів, сірників, алкоголю та всьо-
го, що може нашкодити дитині або створює небезпеку 
для життя та здоров’я. Заклад не має документа, в яко-
му містився б перелік заборонених речей та продуктів. 
Вибір персонал робить на власний розсуд, а родичам та 
дітям перелік повідомляється усно».
• «За 5 років посилки до утримуваних не приходили, за 
листами здійснюється контроль, безпосередньо інспек-
тором. Інспектор надсилає листи, а також передає їх 
утримуваним. Є перелік заборонених для передачі речей, 
який знаходиться у вільному доступі. До функцій контро-
лю входить перегляд речей. Є наказ, що дозволяє пере-
глядати речі на предмет виявлення заборонених речей, 
гострих, ріжучих предметів, гральних карт, сигарет. А 
коли приїжджає мама, то обов’язковим є попередній огляд 
– подивимося, що привезли батьки, бо можуть привезти 
ковбасу, дитина отруїться. Привозити дозволяється 
солодощі без крему, мінеральну воду… Ми записуємо у 
журнал, що привезли, щоб не було питань у батьків. У 
журналі перелік передач від батьків – кілька яблук, печиво, 
вода».

• «Персонал ПРД оглядає передачі для дітей на предмет 
наявності заборонених речей».
• «У випадку, якщо дитина бажає надіслати листа, вона пе-
редає його адміністрації, представники якої цей лист вкла-
дають у конверт і відправляють. Заборонено: продукти, 
що швидко псуються, а також цигарки, сірники, алкоголь. 
Жодного документа, що регламентує перелік забороне-
них продуктів, тим, хто передає передачі, адміністрацією 
не надається. Про перелік заборонених до передачі речей 
відвідувачам повідомляється в усній формі».
• «Діти можуть листуватись, але листи передаються 
вихователям. Разом з тим, посилки і листи майже не 
зустрічаються в практиці. Діти більше спілкуються з 
батьками телефоном чи під час зустрічей».
• «Є зошит передач. Відповідно до Положення про ПРД, 
усі посилки і кореспонденція, крім листів до прокуратури, 
мають переглядатися. Здійснює перегляд добовий наряд. 
Не можна передавати м’ясо, молочні продукти. Є доку-
мент – що можна (вода мінеральна – 1,5 л, печиво – 0,5 
кг, сухарики – 0,5 кг, овочі та фрукти – 1 кг). Зазвичай це 
родичі передають передачі (листи, посилки – рідко). Якщо 
дитина вирішила написати листа, вона може це зробити, 
але вона має передати лист інструктору з профілакти-
ки, щоб його відіслати. Оскільки конвертів у відкритому 
доступі у дітей немає».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Перегляд листів та посилок
ПРИВАТНІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Через те, що приймальники-розподільники, безумовно, є закладами обме-
ження волі, а питання попередження втеч є для них актуальним, процедура 
перегляду листів та посилок у закладах існує і закріплена в «Положенні про 
приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ».

Так, у Положенні24 сказано, зокрема: «4.2.3. […] Листування, зустрічі, посил-
ки і передачі контролюються посадовими особами приймальників-розподіль-
ників, заяви та скарги, адресовані в органи прокуратури, контролю не підля-
гають і направляються відповідним прокурорам».

Результати досліджень довели, що у більшості закладів переглядається 
практично вся кореспонденція. Працівники закладів зазвичай не заперечують 
цього факту.

24 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ПРИВАТНІСТЬ
Перегляд листів та посилок
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Фактично питання перегляду кореспонденції є звичайним заходом. Це створює значні труднощі для вико-
ристання механізмів звернення та захисту. 

Процедура надсилання листів є такою, що унеможливлює конфіденційне пересилання листів до органів 
захисту, наприклад, прокуратури чи омбудсмена, якщо в дитини виникла потреба поскаржитись на умови пе-
ребування. Окрім цього, одним із чинників є банальний брак конвертів у вільному доступі.

Занепокоєння викликає відсутність чіткого переліку заборонених для передачі дітям речей. Співробітники 
діють у цьому питанні на власний розсуд. Відповідно, немає єдиного стандарту, підходів та визначенності. 
Виявлення такого явища навіть в одному закладі вже є суттєвою проблемою, яка стосується системи загалом. 
У ході моніторингу було відмічено 3 приймальники-розподільники, у яких співробітники зазначили, що такого 
переліку немає, однак є сумніви в існуванні детального переліку забороненого й в інших закладах.

• «Поштовий зв’язок на практиці не використовується, 
оскільки є міський телефон та особистий телефон на-
чальника ПРД. Всі передачі перевіряються працівниками 
чергової зміни (на наявність заборонених предметів) та 
фельдшером (на наявність заборонених продуктів і та-
ких, термін зберігання яких минув) у присутності дитини 
та батьків. Контроль передач передбачає роз’яснення 
внутрішніх правил ПРД батькам та неповнолітнім, пе-
ревірку вмісту пакунку, вилучення заборонених речей та 
передачу їх родичам. Для передачі не дозволяються: колю-
чі, ріжучі предмети, гральні карти, тютюнові вироби, сір-
ники, скляний посуд, спиртні напої, продукти з коротким 
терміном зберігання або такі, термін зберігання яких уже 
вийшов. Дітям неможливість передання вищеперелічено-
го пояснюється під час поміщення до ПРД з посиланням на 
Положення про ПРД».

• «Листи не читають. Посилки переглядають на пред-
мет наявності небезпечних предметів – холодної зброї, 
колючих та ріжучих предметів, а також недоброякісних 
продуктів харчування. Дітям та батькам в усній тактов-
ній формі пояснюється заборона передавати небезпечні 
речі. Також є регламентований список заборонених про-
дуктів, тих, що завдають шкоди організму та псуються 
під час транспортування».
• «Пошта вся проходить через начальника. Посилок не-
має. Передачі медик перевіряє на наявність прострочених 
продуктів. Не допускається передача сигарет, колючо-рі-
жучих предметів. Переліку заборонених речей немає».
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Забезпечення засобами гігієни та доступ до них
ПРИВАТНІСТЬ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Міжнародні норми вимагають повної забезпеченості підлітків у конфлікті із законом, які перебувають 
у спеціалізованих закладах, гігієгічними засобами. Так, у п. 31 «Правил ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі» (1990)25 говориться: «Позбавлені волі неповнолітні мають право на умови та послуги, які 
відповідають усім вимогам санітарії, гігієни та поваги до людської гідності». 

У п. 30 «Стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або тако-
му, що принижує гідність, поводженню чи покаранню» (КЗК, 2002)26 наголошується окремо саме на важли-
вості забезпечення дівчат засобами гігієни, а їх брак і перешкоди у доступі до них характеризуються як фак-
тор приниження людської гідності та порушення приватності: «Комітет хоче додати, що в окремих закладах 
він спостерігав тенденцію ігнорування потреб у плані особистої гігієни жінок, зокрема і неповнолітніх дівчат. 
Для цього контингенту в місцях позбавлення волі особливо важливим є доступ до сантехнічного обладнання і 
забезпеченість гігієнічними засобами, такими як гігієнічні серветки. Сама відсутність можливості скористатися 
такими засобами першої необхідності може бути формою такого поводження, що принижує людську гідність».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Згідно з «Положенням про приймальни-
ки-розподільники для неповнолітніх органів 
внутрішніх справ»27 та правилами медичного 
обслуговування в ПРД28 працівники медичного 
пункту закладу несуть відпровідальність за до-
тримання в ньому санітарно-гігієнічних норм.

Через те, що дітей у закладах небагато, осо-
бливих проблем із наявністю засобів гігієни не 
виявлено.

Однак лише в одному закладі співробітники пові-
домили, що все повністю купується за бюджетні 
кошти. Під час відвідування ми отримали відомості 
про те, що гігієнічні засоби купуються персоналом за 
власний кошт, за кошт спонсорів, благодійних органі-
зацій або батьків. 

Щодо індивідуальності та вільного доступу до 
засобів гігієни, процедури, які викристовуються у 
закладах, залишаються недосконалими. Переважно 
діє принцип звернення по засоби гігієни до співробіт-
ників, для того щоб персонал міг усе контролювати: 
«щоб не кидали використані прокладки в унітаз, не 
відкривали зубними щітками вікна» тощо. Напри-
клад, в одному із закладів існує процедура зверенен-

ня по прокладки до фельдшера, однак залишається 
незрозумілим, що відбувається, якщо дівчині потрібні 
прокладки вночі або в той час, коли медичної сестри 
немає на роботі, та чи має вона у такій ситуації звер-
татися до чоловіка-чергового. Значно кращою, на наш 
погляд, є процедура, коли засоби гігієни видаються 
дитині, вона зберігає умивальні приналежності у 
душі в особистій шафі, а прокладки та інше потенцій-
но необхідне – у себе в кімнаті, з можливістю звер-
татися до вихователя за потреби отримати додаткові 
гігієнічні засоби. Зубні щітки у дітей індивідуальні, 
все інше – залежить від закладу, але у більшості за-
кладів було зафіксовано відсутність індивідуальних 
засобів гігієни.

25 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
26 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf  
27 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
28 Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, за-
тверджені наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0435-96

За словами однієї дитини: «Є зубна щітка, мило, шам-
пунь, мочалка, мило для обличчя окреме біленьке, рушни-
чок кожний тиждень для обличчя видають в упаковочці, 
окремо – рушник для ніг. Все зберігається в туалеті. 
Якщо треба покупатися – йду на перший поверх. Рушник 
для ніг у кімнаті. Внизу в душі – мочалка, шампунь, мило. 
На підвіконні – це мої речі». 

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Забезпечення засобами гігієни є не тільки частиною виконання загальних санітар-
но-гігієнічних норм, а й показником дотримання приватності та формування у 
дитини навичок, необхідних у повсякденному житті. Зокрема, індикатором дотри-
мання приватності є індивідуальність засобів гігієни для кожного та їх безпереш-
кодна доступність. Особливо це стосується гігієнічних прокладок для дівчат.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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ПРИВАТНІСТЬ
Забезпечення засобами гігієни та доступ до них

• «Засобами гігієни заклад забезпечено в достатній кіль-
кості, але більшість засобів надано благодійними ор-
ганізаціями. Оскільки дітей у закладі перебуває не дуже 
багато, засоби гігієни дітям доступні й зберігаються 
в умивальній кімнаті, окремо для кожної дитини, а якби 
заклад був заповнений повністю, то мило, шампунь, про-
кладки діти отримували б від завгоспу тільки під час 
відвідування умивальної кімнати, туалету, душу».
• «Засобами гігієни, такими як зубна паста (нова), щітка, 
мило та шампунь, дітей повністю забезпечують. Збері-
гаються вони у шафах біля ізолятора. Придбані вони за 
державні кошти, і їх завжди вдосталь. Проблема існує 
лише із забезпеченням гігієнічними прокладками. Вони на-
даються за необхідності й за зверненням дитини по цей 
засіб, але придбаний власним коштом. Навіть якби заклад 
був забезпечений цим засобом гігієни, вільного доступу 
до засобів гігієни не існує. Вони видаються за зверненням 
дитини».
• «Мило, шампунь, зубна паста – забезпечено на загал. 
Зубна щітка – особиста в кожної дитини. Все закупо-
вується за власний кошт персоналу. Вільного доступу до 
засобіів гігієни немає».
• «За придбання цих речей відповідають фельшер і касте-
лянша. Паста і щітки знаходяться на поверсі, де розта-
шовані спальні. Для того, щоб отримати гігієнічні засоби 
(прокладки тощо), необхідно звернутися до фельшера. В 
дітей немає окремого місця, де ці засоби гігієни можуть 
знаходитись, і тому вони «зберігаються» на брудному 
підвіконні в душовій кімнаті».

• «У дітей в тумбочках є зубна паста і щітка, мило на 
рукомийниках і у душовій. Шампунь видається у душовій, 
по п’ятницях, коли банний день. Гігієнічні прокладки збері-
гаються у медсестри. Також у медсестри є можливість 
зберігати інші засоби для гігієни та догляду, наприклад 
лосьйон. Засоби для гігієни та догляду купуються в ме-
жах бюджету закладу, а також надходять як благодійна 
допомога, зокрема від організації La-Strada».
• «Через невелику кількість утримуваних (2 особи у 2013 
році, 15 осіб у 2012 році) неповнолітні забезпечені засо-
бами гігієни у повному обсязі. Велику партію гігієнічних 
засобів у 2012 році для ПРД було передано організацією 
La-Strada. З того часу додатково нічого не закуповували. 
Всі засоби гігієни, які не використовуються, зберігають-
ся у коморі завідуючої господарством. Після того як засо-
би було видано дитині, вона зберігає їх в особистій шафі, 
що знаходиться у приміщенні душової. Із собою у кімнату 
засоби гігієни діти не беруть (окрім туалетного паперу 
та гігієнічних прокладок), користуються ними лише під 
час водних процедур».
• «За рахунок бюджету діти забезпечуються милом та 
туалетним папером. Шампуні, прокладки, зубна паста 
тощо – за рахунок батьків».
• «Засобів достатньо, питання забезпечення ними вирі-
шує начальник. Діти, щоб їх отримати, мають зверну-
тися до вихователя (наприклад, щоб не кидали в унітаз 
використані прокладки). Прокладки, зубна паста, щітки 
зберігаються у вихователя. Тому що були прецеденти, 
коли щітками відкривали вікна. Однак це залежить від 
категорії дітей, їх кількості, віку та поведінки. Можливі 
випадки, коли дітям дозволяється зберігати засоби гігіє-
ни у себе. Поки дітей немає, все зберігається в коморі».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Доступ до засобів гігієни задовільний, проте і тут є деякі серйозні проблеми. Більшість необхідних засобів 
гігієни є у достатній кількості, однак переважно завдяки благодійній допомозі окремих громадських організацій. 
Найгострішою є проблема з гігієнічними прокладками і доступом до них. Саме ці предмети гігієни здебіль-
шого забезпечуються благодійниками. Щоб отримати їх, дівчата змушені щоразу звертатися до вихователів, 
медичної частини або інших працівників. Зберігаються засоби гігієни у деяких закладах не належним чином 
(наприклад, у санвузлі на підвіконні).
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Забезпечення засобами гігієни та доступ до них
ПРИВАТНІСТЬ

Набір у душовій кімнаті

Набір у душовій кімнаті. 
Шампунь та інші засоби гігієни зберігаються окремо у 
приміщенні поряд або у медсестри

Туалетна кімната, обладнана також душовою кабіною. 
Зубна щітка з пастою та рушник зберігаються у дитини. 
Інші засоби гігієни (прокладки, лосьйон для обличчя) – у мед-
сестри

Зберігання засобів гігієни
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ПРИВАТНІСТЬ
Стан одягу та взуття утримуваних дітей, їх індивідуальність 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Саме про це говориться у п. 36 Правил ООН 
щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 
(1990)29: «Наскільки це можливо, неповнолітні 
повинні мати право користуватися свої власним 
одягом. Виправні заклади повинні забезпечува-
ти наявність у кожного неповнолітнього власного 
одягу, що відповідає кліматичним і санітарно-гі-
гієнічним умовам». 

29 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
30 Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для  неповнолітніх, затверджені наказом МВС 
від 13 липня 1996 року № 384 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0436-96
31 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Одним із показників дотримання права на приватність було обрано наявність ін-
дивідуального одягу тя взуття в утримуваних дітей. З одного боку, забезпеченість 
одягом та взуттям є частиною відповідності ситуації в закладах загальним санітар-
но-гігієнічним нормам, а з іншого – їх індивідуальність є показником поваги до при-
ватності дитини та виховання в неї почуття власної людської гідності. 

Згідно з пунктом 2.3 «Положення про приймаль-
ники-розподільники для неповнолітніх органів вну-
трішніх справ», діти забезпечуються одягом, взуттям 
господарчими підрозділами МВС, ГУМВС, УМВС 
у Криму, областях, містах Києві та Севастополі з 
фондів, виділених управлінням матеріально-тех-
нічного та військового постачання МВС (з місце-
вих торгівельних баз), а також, згідно з Правилами 
матеріально-технічного забезпечення приймаль-
ників-розподільників30: «Неповнолітні, які утриму-
ються в приймальниках-розподільниках, забезпечу-
ються харчуванням, одягом, взуттям та іншим майном 
відповідно до норм, визначених Кабінетом Міністрів 
України». Інший нормативний акт – Закон України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціаль-
ні установи для дітей»31 у статті 13 говорить: «Діти 
забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям, пред-
метами для навчання і дозвілля, а також комуналь-
но-побутовими послугами згідно з нормативами, за-
твердженими Кабінетом Міністрів України. Часткове 
відшкодування витрат на утримання дітей у прий-
мальниках-розподільниках для дітей [...] здійснюєть-
ся за рахунок батьків (усиновителів) або опікунів (пі-
клувальників) у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України». Тобто національне законодавство 
обминає вимогу збереження індивідуальності речей, 
що підтверджується практикою.

Відсутність індивідуальних речей та одягу є до-
стить характерною ристою для закритих дитячих 
закладів різних типів. Нещодавно в інтернатах для 
дітей-сиріт було поширено практику використан-
ня дітьми спільної білизни: діти організовано ми-
ються, перед цим здають свою білизну на прання, 
а потім отримують чисту, яка ще сортується за 
розміром, відповідно, не мають особистої білизни. 
Зараз цю практику переважно усунено. Однак така 
ситуація спостерігається у більшості приймаль-
ників-розподільників, де проводився моніторинг. 
Лише у двох закладах персонал наголошував, що та-
кої практики не існує. Не є індивідуальним й інший 
одяг. Пояснюється це тим, що діти не перебувають у 
закладі тривалий час й організувати індивідуальне 
користування одягом та білизною немає можливості. 
Лише через те, що дітей за існуючою практикою у 
приймальнику замало (наприклад, може перебувати 
лише одна дитина), фактично дитина користується 
певним комплектом одягу та білизни, який умовно 
можна вважати індивідуальним. Хоча за збільшення 
кількості дітей це вже буде неможливим. 

Щонайменше у чотирьох закладах персонал чітко 
вказав, що діти мають можливість обирати собі одяг, 
але лише з наявного, якщо є необхідна кількість та 
розміри, Іншої процедури врахування думки дитини 
не передбачено. Разом з тим варто відзначити, що 
навіть існуюча практика засвідчує принаймні нама-
гання прислухатися до дитини та поважати її думку.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА



32

Стан одягу та взуття утримуваних дітей, їх індивідуальність 
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Дані моніторингу вказують на те, що норма Положення про приймальники-розподільники стосовно дер-
жавного забезпечення одягом не виконується. Діти переважно забезпечуються одягом зусиллями персоналу 
або через благодійні фонди чи гуманітарну допомогу. Іноді – силами батьків. Але така практика не поширена, 
зокрема через відсутність належного контакту дитини з родичами, про що йтиметься нижче. 

Викликає стурбованість те, що одяг тривалого використання у більшості випадків переходить від однієї 
дитини до іншої. Зазвичай він не є новим. Відповідно, він не є індивідуальним. Навіть спідня білизна. Тобто в 
цьому аспекті приватність не дотримується. Як окрему проблему персонал відзначає недостатнє фінансуван-
ня придбання одягу та взуття для дітей. Зараз, коли дітей мало, проблема забезпеченості одягом відповідно 
до сезону так гостро не стоїть, тому її легше розв’язувати. У таких закладах закритого типу для дітей необхідно 
шукати інших способів забезпечення дітей одягом. Зокрема, ці способи мають базуватися на принципах пова-
ги до прав людини.

• «В коморі у завгоспа були складені речі, не нові, але в нор-
мальному стані. Речі для дітей надають тільки благодійні 
організації. Нижньою білизною заклад дітей не забезпечує, 
це привозять батьки або опікуни, практики спільного відві-
дування бані, душу не має».
• «Весь одяг, що носить дитина під час перебування, їй на-
дається із передбачених зберігань в ПРД. Сюди одяг над-
ходить із гуманітарної допомоги різних благодійних та 
релігійних організацій. Одягу та взуття вдосталь, наявні 
всі розміри за сезонами, і дитина навіть може обирати ті 
речі, які їй подобаються. Після використання одяг прохо-
дить санітарну обробку і після вибуття дитини надаєть-
ся у використання іншим дітям, зокрема й білизна. Існує 
проблема із забезпеченням дівчат бюстгальтерами – їх у 
ПРД немає. За необхідності одяг можуть також принести 
родичі за індивідуальним бажанням дитини, але з дозволу 
персоналу. Одяг обов’язково ретельно оглядається праців-
никами ПРД».
• «Одяг б/у, поскладаний на купки. Одяг та взуття в прий-
нятному стані. Є деякий новий одяг (спортивні костюми, 
спідниці, білизна)».
• «Одяг і взуття не є індивідуальними, діти забезпечують-
ся ними із запасів ПРД. Практика користування спільним 
одягом та білизною існує. Одяг після використання однією 
дитиною проходить санітарну обробку та зберігається 
для використання наступною дитиною. Речі чисті, наявні 
пральні машини. Дитина, яка поступила у поганому одязі, 
має можливість піти із закладу в одязі з ПРД. Під час пере-
бування в ПРД у дитини можуть залишити її власний одяг 
після проведення санітарної обробки».

• «Одягу в ПРД достатньо. Коли холодно, видається теплі-
ший одяг. Одяг у нормальному стані, хоча це здебільшого 
секонд-хенд. Є новий спортивний одяг. Білизна нова. Одяг 
– це здебільшого благодійні надходження».
• «Одяг діти отримують по заселенні. Якщо хтось хоче 
взяти свій одяг, він може це зробити. Діти отримують два 
комплекти речей, і кожної п’ятниці їх замінюють під час 
банного дня. Одяг не новий, але зручний. Достатньо верх-
нього одягу. Діти мають можливість обрати собі одяг».
• «Одяг і взуття чисті, в задовільному стані (в ПРД є ма-
шинка для шиття та пральна машина). По прибутті до 
ПРД дитина отримує речі, які носить під час перебування в 
закладі. Також дозволено носити власний одяг (в якому ди-
тину було поміщено або який привезли батьки). Після душу 
кожна дитина бере той одяг, в який вона була одягнена до 
цього».
• «Індивідуальних речей (одягу) немає. Дітей по прибутті 
одягають у речі ПРД. Враховується розмір речей. При ку-
панні дитина здає речі на прання і отримує чисті відповідно 
до свого розміру. Ті речі, які вона отримала на початку, мо-
жуть до неї і не повернутися, зокрема білизна. Всі речі про-
ходять дезінфекцію у спеціальній шафі. Особистий одяг ди-
тини теж дезінфікується (якщо його стан дозволяє, інакше 
він знищується) та зберігається у пральній кімнаті окремо 
від речей, в яких діти ходять у ПРД».
• «Є окремий одяг для теплої й для холодної пір року. Новий 
одяг було передано організацією La-Strada, раніше допом-
огу в придбанні надавали приватні підприємці. Якщо одяг 
необхідного розміру наявний у достатній кількості, дитина 
може самостійно вибрати речі, які носитиме».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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ПРИВАТНІСТЬ
Стан одягу та взуття утримуваних дітей, їх індивідуальність 

Кімната зберігання одягу

Дитячі труси Взуття

Взуття та верхній одяг

Новий одяг

Новий одяг (шкарпетки, штани, футболки тощо)Сушка одягу в пральні
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Наявність та зберігання індивідуальних речей дитини
ПРИВАТНІСТЬ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Важливість наявності індивідуальних речей під-
креслюють міжнародні документи. Так, у п. 35 «Пра-
вил ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених 
волі» (1990)32 сказано: «Можливість мати особисті 
речі є одним з основних елементів права на приват-
не життя і має надзвичайно велике значення для 
психологічного благополуччя неповнолітнього. Необ-
хідно цілковито визнавати й поважати право кожно-
го неповнолітнього мати особисті речі  й відповідні 
умови для зберігання цих речей. Ті особисті речі, 
які неповнолітній не хоче залишати в себе чи які 
конфіскуються, мають поміщатися на зберігання у 
надійне місце. Їх перелік підписується неповноліт-
нім. Слід уживати заходів для збереження їх у 
гарному стані. Усі такі речі та гроші повертають-
ся неповнолітньому при звільненні, за винятком тих 
випадків, коли йому було дозволено витратити ці 
гроші чи вислати ці речі за межі виправного закла-
ду. Якщо виявляється, що неповнолітній отримує чи 
має якісь лікарські препарати, питання про те, що 
слід із ними робити, вирішує медичний працівник». 

У Статті 18 (с) цих правил зазначено: «Не-
повнолітнім має бути дозволено отримувати і мати 
при собі предмети, призначені для дозвілля і відпо-
чинку, якщо це не суперечить інтересам відправлен-
ня  правосуддя».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Наявність індивідуальних речей у дітей в 
Положенні не обумовлюється. Ідеться лише про 
перелік заборонених речей. Відповідно, наявність 
у дітей індивідуальних речей є радше винят-
ком, аніж правилом, а підставою для дозволу 
на їх тримання є умовна «адекватність» дитини. 
Обґрунтування, наприклад, є таким: «[…] оскіль-
ки це діти після судового рішення і їх попереджа-
ють, щоб вони нічого цінного з собою не брали». 
Відповідно, не обладнані місця для зберігання ре-
чей: тумбочки біля ліжка наявні ліше в 5 закла-
дах, але вони не відповідають кількості ліжок і за 
задумом призначені для спільного користування 
(одна на двох), шафи для одягу, які було заявле-
но як місце для тримання індивідуальних речей 
в кількох приймальниках, не є такими по суті 
через те, що вони переважно знаходяться далеко 
від спальної кімнати, а доступ до них дозволений 
лише під наглядом працівників закладу.

32 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

Проблема наявності індивідуальних речей певною 
мірою вже була окреслена вище. Безперечним є те, що не 
тільки предмети одягу і засоби гігієни, а й інші індиві-
дуальні речі є частиною приватного життя людини, і 
деякі із них мають для неї надзвичайно велике значен-
ня. Наприклад, родинні фотографії, дрібні, але пов’язані 
зі значимими спогадами дрібниці, подарунки і т.п. 

Тумбочки для зберігання одягу 
(з розрахунку на 3 ліжка – 2 тумбочки)

Шафа для зберігання речей у спальній кімнаті для дівчат
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ПРИВАТНІСТЬ
Наявність та зберігання індивідуальних речей дитини

• «Діти не мають індивідуальних речей, у спальнях немає ні 
шаф, ні тумбочок для зберігання речей. При влаштуванні 
здають речі у комору для зберігання, або в коридорі стоять 
декілька стареньких шаф із дитячого садочка».
• «Індивідуальні речі діти мають. Їх з дозволу начальника, 
в разі адекватності дитини, можуть принести родичі. На-
приклад, це може бути улюблена іграшка. Їх діти можуть 
тримати в приліжковій тумбочці. Але тумбочка в кімнаті 
на 2 та на 3 особи одна – спільного користування. В ПРД є 
окрема кімната з шафами, де знаходяться речі дітей (одяг, 
взуття). Вони чисті та в нормальному стані».
• «Індивідуальних речей діти майже не мають. Їх наявність 
діти сприймають як поступки та виняток із правил. Так, у 
дівчинки зберігається фото мами. На тумбочці у хлопчика 
лежав блокнот. Хоча, за словами дітей, зберігати на тум-
бочках нічого не дозволяється. У спальнях є тумбочки. Їх не 
вистачає на всі ліжка (7 тумбочок на 16 ліжок, в т.ч. в кім-
наті ізолятор), проте з огляду на маленьку кількість дітей 
на час проведення моніторингу, кожна дитина мала свою 
тумбочку. Також за кожною дитиною була закріплена пар-
та в навчальному класі. У кутку стола в дітей були стопки 
книг, блокнотів, альбомів з їхніми малюнками. Також на кож-
ному столі була підставка з олівцями».

• «Діти не мають індивідуальних речей, окрім одягу. До кім-
нати можна із собою брати лише книги, туалетний папір, 
гігієнічні прокладки – вони зберігаються у тумбах. Кількість 
тумб менша, ніж кількість ліжок, але згідно з нормативни-
ми документами у ПРД має бути одна тумба на дві особи. 
Зараз тумб вистачає для індивідуального використання 
(через малу кількість утримуваних)».
• «Діти мають невеличкі шафи, які розташовано далеко від 
кімнат, в коридорі, на пункті пропуску. Там зберігаються 
одяг і індивідуальні речі, взяти їх можна тільки під наглядом 
працівників закладу і також під наглядом ними переважно 
користуються».
• «Діти фактично не мають індивідуальних речей, але мо-
жуть їх мати, якщо передали батьки (з незабороненого, 
зокрема їжу), тримати їх можуть у тумбочках біля ліжка 
(одна на двох) або у шафах (один на кімнату)».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Із міжнародних стандартів у закладах дотримується лише процедура надійного зберігання вилучених в 

утримуваних дітей речей. Взагалі питанню наявності індивідуальних речей не приділяється належна увага, 
можливо, через недостатній рівень розуміння значення цього питання для психологічного благополуччя дити-
ни та дотримання її прав.

Речі дитини в кімнаті без тумбочок. 
Разом з тим, користування власними речами (з дому) в біль-
шості приймальників-розподільників не дозволено

Спальна кімната без тумбочок
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З відповідей респондентів зрозуміло, що цим 
питанням у контексті приватності приділяється не 
більша увага, ніж усім іншим потребам дитини мати 
щось особисте. Змінне взуття зазвичай спортивного 
типу, ситуація з ним аналогічна загальній забезпе-
ченості закладів взуттям, спортивний одяг є. Однак 
можна зробити припущення, що цей одяг призначе-
ний для повсякденного вжитку і не використовуєть-
ся спеціально для занять спортом. Відповідно, він 

не є індивідуальним за аналогією з іншим одягом у 
закладах. 

Краща ситуація із канцелярським приладдям. 
Однак, найімовірніше, це пов’язано з необхідністю 
хоч мінімально організовувати час дітей, а такі речі 
як малювання або елементарні навчальні заняття 
(наприклад писання під диктовку) є найбільш про-
стими та доступними у плані проведення для будь-я-
кого вихователя, навіть без спеціальної підготовки. 

• «Змінного взуття, форми в ПРД нема, але вихованці за-
безпечені канцелярським приладдям (зошити, олівці, руч-
ки та інше) у достатній кількості».
• «Змінне особисте взуття дитина має, якщо принесли 
родичі. Спортивного одягу діти не мають взагалі. Канце-
лярським приладдям діти забезпечені. Їх можуть або пе-
редати родичі, або принести особисто вихователі, або 
надають благодійні організації. Вони є як загальні, так і 
індивідуальні».
• «Особистого змінного взуття немає. Форми для спор-
тивних ігор діти не мають. Декілька десятків комплектів 
нового спортивного одягу знаходиться у шафі в кабінеті 
кастелянші, куди діти не мають доступу. Канцелярським 
приладдям діти забезпечені, але воно, найімовірніше, не є 
індивідуальним».
• «Під час відвідування на партах були олівці, ручки, блок-
ноти, книжки. У кімнаті для зберігання одягу було багато 
кросівок. У кожної дитини є своя парта, в куточку там 
зберігаються її блокноти, альбоми, книжки. На кожній 
парті є підставка з олівцями та ручками».

• «Є взуття б/у. Нові спортивні костюми були на складі, 
директор повідомив, що вони закуповуються. Зошити та 
канцелярське приладдя лежать в сейфі у кімнаті для ви-
хователя, індивідуальні для кожного».
• «Є достатня кількість взуття (переважно спортивне, 
27 пар) та комплектів спортивної форми (загалом 21 
комплект, з них теплих – 8 шт.). Канцприладдя – у до-
статній кількості (декілька комплектів олівців, пачка зо-
шитів тощо). Видається утримуваним на період викори-
стання у «зеленій кімнаті», після використання здається 
вихователю».
• «Змінне взуття і форма є. Канцприладдям (зошити, олів-
ці) забезпечені в індивідуальному порядку з боку закладу, 
додаткове канцприладдя можуть передавати батьки».
• «Діти забезпечені одягом та взуттям, але переважно 
завдяки зусиллям начальника (спонсорська допомога, самі 
співробітники купляють або приносять з дому). Аналогіч-
но – канцелярське приладдя. Усе необхідне є».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Наявність та індивідуальність спеціального одягу, канцелярського приладдя
ПРИВАТНІСТЬ

ВИСНОВКИ
Існує загальна проблема доступу до індивідуальних речей або до виданих речей, що перебувають в індиві-

дуальному користуванні. Спортивний одяг і канцелярське приладдя не є винятком. Зазвичай такі речі знахо-
дяться в окремих кімнатах і доступ до них можливий тільки з дозволу вихователя. 

Спортивний одяг зазвичай використовується як повсякденний. У більшості випадків спеціального одягу, 
призначеного для занять спортом чи фізкультурою, в індивідуальному користуванні немає. 

Цей підрозділ продовжує тему наявності у дитини індивідуальних речей як важли-
вої складової дотримання права на приватність. Згідно з концепцією моніторингу, 
нас цікавила наявність в утримуваних дітей особистого змінного взуття (зокрема 
й як чинника прищеплення соціально корисних навичок дотримання гігієни житло-
вого приміщення), спортивного одягу (як показника можливості повноцінно брати 
участь в оздоровчих фізичних вправах), канцелярського приладдя (що необхідно для 
проведення дозвілля й організації навчання), підручників (необхідного елементу ре-
алізації права на освіту, що детальніше буде розглянуто нижче). Відповіді частково 
дублюють те, що вже було описано, однак виявлено й інші цікаві факти, на яких варто 
зупинитися. Слід зауважити, що окремих правових стандартів у цій сфері ми не стали 
описувати через дублювання ними вимог щодо забезпеченості одягом та особистими речами 
(про що йшлося у попередніх підрозділах) або перегук із питаннями організації освіти (про 
що окремо буде сказано нижче).

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Кімната для зберігання одягу. Одяг зазвичай спортивний

Канцтовари та книжки. 
В деяких закладах працівники відзначили, що канцтовари 
для дітей купують за власний кошт

Зберігання взуття. Більшість взуття – спортивне

Навчальний клас. 
Під час візиту в закладі перебувало двоє дітей. Кожна дити-
на має олівці, альбом, зошити
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Кількість утримуваних дітей в одній спальній кімнаті
ПРИВАТНІСТЬ

У п. 33 «Правил ООН щодо захисту неповноліт-
ніх, позбавлених волі» (1990)33 зазначено: «Спальні 
приміщення, як правило, повинні складатися з кіль-
кох кімнат для невеликих груп або з окремих кімнат 
на одну людину, залежно від місцевих стандартів. 
У час, передбачений для сну, проводиться регуляр-
не ненав’язливе спостереження за всіма спальними 
приміщеннями, зокрема за індивідуальними кімната-

ми і кімнатами для груп, з метою забезпечення за-
хисту кожного неповнолітнього. Кожен неповнолітній 
відповідно до місцевих або національних норм пови-
нен забезпечуватись необхідними постільними реча-
ми, які мають видаватися чистими, підтримуватись у 
належному порядку і змінюватися досить часто, щоб 
забезпечувалась їх чистота».

33 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
34 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Можливість мати власну кімнату або власний куто-
чок у кімнаті, де проживає невелика кількість одноліт-
ків, не тільки відповідатиме стандартам приватності, 
а й сприятиме ресоціалізації. Дехто з дітей вдома не 
мали таких умов, і можливість отримати такий до-
свід може бути одим із засобів виховання.

«Положення про приймальники-розподільники 
для неповнолітніх органів внутрішніх справ»34 пе-
редбачає розподіл дітей на групи, відповідно, й ор-
ганізація нічного відпочинку також має відбувати-
ся по групах. Так, згідно з п. 4.2.1 Положення, діти 
«розподіляються залежно від віку і статі за групами, 
чисельність яких не повинна перевищувати 20 осіб, і 
знаходяться під цілодобовим наглядом посадових осіб 
приймальників-розподільників. Хлопчики та дівчата 
розміщуються в окремих приміщеннях». Фактично це 
означає, що максимальна допустима кількість дітей 
у спальні – 20 осіб, що хлопчиків і дівчаток треба 
розміщувати окремо та що необхідний цілодобовій 
нагляд за дітьми.

З огляду на незначну кількість дітей у ПРД пер-
ший принцип виконується завжди. Кімнати переваж-
но розраховані на меншу кількість дітей. На практиці 
в кімнаті живуть по одному або по двоє. За дотри-
манням принципу окремого проживання дітей різної 
статі теж ретельно слідкують. Вимога цілодобового 
нагляду також виконується. Але форма його органі-
зації різна, хоча постійний нагляд явно не співвідно-
ситься з потребою в усамітненні. Варто зазначити, 
що, навіть теоретично, 20 осіб в одній кімнаті – за-
велика кількість для перебування дітей у закладі 
будь-якого типу, тобто такий стандарт Положення 
входить у протиріччя з міжнародними підходами. За 

результатами спостережень, кімнати у ПРД розра-
ховані на кількість дітей від 2 до 11, в шести ПРД є 
кімнати, розраховані на дві-три особи.

Ось така, наприклад, ситуація в одному із за-
кладів, де вдалось поспілкуватися з дитиною: «Мож-
лива кількість дітей, які сплять в одній спальні – 3. 
Саме така кількість ліжок у кожній спальній кімнаті. 
За словами персоналу, запитів на перебування дітей 
у кімнаті в денний час з метою усамітнення (піти по-
лежати) не надходило. Але хлопець говорить, що він 
має таку можливість і що двері вдень не закривають 
на ґрати».

В 5 закладах персонал зазначив, що дитина про-
тягом дня за потреби чи за проханням може піти 
у кімнату полежати, але під наглядом і переважно 
якщо погано почувається, в інших наголошувалось на 
неможливості подібного через те, що «це буде пору-
шення інструкції», «таких запитів від дітей не отру-
мували», «не мають вільного часу, зайняті за розкла-
дом».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 2, 3 3 2 3 6 4, 7, 8 3, 4, 5 3, 6, 11

Кількість ліжок у спальнях в різних закладах

ВИСНОВКИ
Таким чином, дотримання приватності у питанні кількості дітей в одній спальні відповідає стандартам че-

рез малу кількість дітей у ПРД останнім часом. У разі збільшення кількості дітей потенційне перебування 6–11 
утримуваних в одній кімнаті викликає занепокоєність і сумніви у відповідності станадартам приватності, осо-
бливо якщо розглядати ПРД як заклад соціалізації із виховною функцією, а не як місце очікування покарання.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА
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ПРИВАТНІСТЬ
Кількість утримуваних дітей в одній спальній кімнаті

Спальня для хлопців. Розрахована на шістьох дітей

Спальня. Розрахована на трьох дітей

Спальня. Розрахована на двох дітей

Спальня для хлопців. Розрахована на сімох дітей

Спальня для дівчат. Розрахована на шістьох дітей

Спальня. Розрахована на трьох дітей

Спальня. Розрахована на пʼятьох дітей

Спальня для дівчат. Розрахована на вісьмох дітей
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Можливість усамітнитись
ПРИВАТНІСТЬ

35 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
36 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Необхідність надання дитині можливості усаміт-
нитись уже підкреслювалась у згаданих вище «Пра-
вилах ООН щодо захисту неповнолітніх, позбав-
лених волі» (1990)35 п. 33. Однак у Положенні про 
приймальник-розподільник36 про це нічого не ска-
зано, навпаки, у п. 4.2.1 наголошується на необхід-
ності забезпечення цілодобового нагляду за дітьми, 
що перекреслює саме питання про усамітненість 
(яка, безумовно, передбачає й усамітнення від дорос-
лих – працівників приймальника). В одному з прий-
мальників здійснення постійного нагляду пояснювали 
«рекомендаціями МВС щодо попередження випадків 
суїциду та виникнення депресивних настроїв». Пи-
тання нагляду за дітьми за допомогою відеоспостере-
ження буде розглянуто далі. 

Відповідно, в ПРД, судячи з відповідей респон-
дентів і результатів спостережень, дитина усамітни-
тися не може. Лише в двох випадках було зазначено, 
що дитина може піти полежати у «зеленій кімнаті», 
але навіть тут: «місце у закладі для цього є (та сама 
«зелена кімната»), але це не практикується, не мо-
жемо залишати їх самих». Було виявлено ще одну 
умовну можливість побути на самоті – захворюван-
ня, погане самопочуття: «Як правило, діти не можуть 
усамітнитися, окрім випадків, коли вони захворіли і 
на це є згода медчастини. Тобто мають повідомити 
вихователя, потім піти в медчастину, і тоді буде вирі-
шено, що робити. Тоді вони зможуть піти і полежати 
у своїй кімнаті, Інакше вони постійно супроводжу-
ються кимось із вихователів».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Кімната для прийому громадян. 
Використовується як ігрова та кімната для зустрічей з 
родичами. В кімнаті є телевізор, DVD-плеєр, різноманітні 
ігри та іграшки, набори для ліплення та фарби тощо. Біля 
дверей спиною до центру кімнати стоїть стілець для чер-
гового, який перебуває в кімнаті разом з дітьми

Зелена кімната. 
В деяких закладах немає можливості піти полежати до 
спальні. Тому діти для відпочинку використовують зелену 
кімнату. Разом з тим, у кімнаті в цей час обов’язково пере-
буває хтось із працівників
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ПРИВАТНІСТЬ
Можливість усамітнитися під час відвідування душу, 

туалету, процедура відвідування

• «На дверях туалетів, душу гачків немає, це регламен-
тується Положенням про ПРД. Діти відвідують туалет 
за потреби, душ раз на день, перед відбоєм до сну, але 
іноді, особливо дівчатам, дозволяється додатково відві-
дувати душ у разі потреби. За дітьми в душі й туалеті не 
спостерігають, вихователь стоїть за дверима».
• «Можливості усамітнитись, закрившись на гачок, не-
має, оскільки це заборонено Положенням. Дверей на ка-
бінках туалету й душу немає, але є перегородки. В душ 
і туалет дитину супроводжують працівники відповідно 
до статі й перебувають у коридорчику поряд із душовою. 
Спостерігають за дитиною в туалеті чи душі лише у 
разі неадекватної поведінки дитини, і робить це праців-
ник відповідно до статі дитини. Можна відвідати душ чи 
туалет за потреби, але лише під наглядом вихователя».
• «У туалеті дверей на кабінках нема, душова огородже-
на засувними дверцятами зі склом, гачків не зафіксували. 
У душ діти йдуть організовано, за словами директора, 
миються, коли забажають – «хоч кожен день», туалет 
відвідують за потреби. Представники персоналу не зо-
бов’язані спостерігати за дітьми».
• «Персонал за дітьми не спостерігає. Тільки супровод-
жує до туалетної кімнати. Двері в кабінки закриваються, 
представники персоналу знаходяться зовні».

• «Можливості усамітнитися чи зачинитися в туалеті/
душі  немає. Дверей на кабінках туалету немає. Душ/ту-
алет відвідують разом із представником ПРД, виховате-
лем, який залишається біля дверей чи в суміжному примі-
щенні. Можливість відвідати туалет/душ за потреби є, 
але за викликом та в супроводі персоналу закладу. Пред-
ставники персоналу зобов’язані постійно перебувати по-
руч із дитиною, не завжди стать дитини й спостерігача 
збігаються (нічний черговий у спальному корпусі зазвичай 
чоловік). Зі слів персоналу, вони намагаються забезпечи-
ти під час чергування наявність персоналу різної статі. 
Атестований персонал закладу – здебільшого чоловіки; є 
дві жінки – заступник начальника та одна з вихователів. 
У закладі кімнати для сну дітей та душ розташовані в 
різних будівлях, тому дитина має проходити з душу до 
власної кімнати через вулицю».
• «Для того щоб сходити в туалет, дитина має повідо-
мити персонал. Тобто дорослі (відповідної статі) будуть 
супроводжувати дитину. Перегородки є, але дверцят 
немає. В медсестри є памперси, дві великі упаковки, напі-
впорожні, – на 11-25 кг і на 12-22 кг. Є можливість кожного 
вечора прийняти душ. Разом з тим, існує банний день. У 
п’ятницю діти йдуть до душу, розташованого поруч із 
кімнатою зберігання одягу. Душова потребує ремонту. 
Кабінки є, але дверцят немає. Яким чином діти прийма-
ють душ у банний день, невідомо – персонал взагалі при-
ховав цю інформацію від групи».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Відвідування туалету або душу є, фактично, єдиною 
можливістю усамітнитись. Із практики роботи з ін-
шими закритими закладами для дітей учасники гру-
пи мониторингу мали інформацію, що навіть це не 
завжди можливо з огляду на умову постійного нагляду. 
Крім того, важливою є сама процедура відвідування цих 
приміщень. У закладах закритого типу зазвичай прак-
тикується колективне або регламентоване за часом відві-
дування туалету, а душу – за графіком.
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Можливість усамітнитися під час відвідування душу, 
туалету, процедура відвідування

ПРИВАТНІСТЬ

• «Так, відвідують за потреби, спостереження не ведеть-
ся, відвідують самостійно. Є кабінки у туалеті, гачки на 
дверях, шторка у душі. Практикується похід у туалет та 
душ групою, однак туалет можна відвідати відповідно до 
власної потреби, душ – у виняткових випадках».
• «Гачків на жодній двері до душу або туалету немає, що 
обумовлено вимогою безпеки неповнолітніх (наприклад, у 
випадку, якщо утримуваний захоче заподіяти собі шкоду). 
Туалет для дітей не має дверей на кабінці, але двері є на 
вході до кімнати (без гачка). Є дві душові: перша – для пер-
соналу, друга – для неповнолітніх. Душ для неповнолітніх 
– без кабіни, просто поряд знаходиться туалет. Примі-
щення, яке з’єднує душову з кімнатою для умивання та 
шафою, не зачиняється на гачки. Двері у коридор на гач-
ки також не зачиняються. Щодо відвідування санітарних 
приміщень (зі слів працівників): дитину супроводжують 
до туалетної/душової кімнати та чекають зовні. «Пи-
таємо, якщо дитина довго знаходиться в кімнаті, в чому 
причина». Відвідування у нічний час (кілька версій різних 
працівників): 1) дитина стукає у двері спальні, черговий 
відводить її до туалету; 2) дитина підходить до дверей, 
черговий бачить це на екрані відеоспостереження і відчи-
няє двері; 3) дитина ходить в туалет у відро, яке зали-
шають у кімнаті на ніч і яке вона вранці миє самостійно. 
Супровід до туалету за відсутності вихователів (обидва 
вихователі – жінки) здійснюють чоловіки. Новий план 
ремонту ПРД передбачає розв’язання ситуації, оскільки 
кожну спальну кімнату та ізолятор пропонується облад-
нати окремим санвузлом».

• «Відносна можливість усамітнитися є. В душовій кабінці 
матові двері, в туалеті прозорі. На вхідних дверях до ван-
ної кімнати та туалету є око, через яке спостерігають 
за дитиною, якщо та довго не відгукується. Співробітни-
ки ПРД (відповідної статі) спостерігають за дитиною в 
разі потреби. Відвідувати туалет можуть у супроводі до 
дверей за потребою, душ приймають переважно вранці 
та ввечері, але якщо є потреба, можуть і частіше, ніж 
двічі на день».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Практика показує, що можливість усамітнитися якщо й є, то відносна – ніде немає гачків на дверях, у поло-

вині випадків зафіксована відсутність дверів у туалетних кабінках, а в одному – й перегородок. Персонал в од-
ному із закладив має можливість спостерігати за дітьми через спеціальне «око» в дверях. Взагалі процедура 
супроводу до туалету чи душу не є досконалою, часто через відсутність персоналу однієї статі з дитиною (зо-
крема вночі), незручність розташування спалень відносно туалетів та душових. За винятком одного закладу, 
де планується обладнати кожну спальню санвузлом, всі інші ПРД не сприймають ситуацію як проблемну. Хоча 
тут очевидне відверте порушення приватності – можливість за потреби відвідати туалет є найважливішою 
вимогою приватності, а також збереження інтимності цієї процедури, пенітенціарний характер закладу не має 
впливати на інтимність процедури. Більше того, неможливість відвідати туалет уночі або здійснення проце-
дури без забезпечення достатнього рівня інтимності може призвести до того, що дитина не зможе відвідати 
туалет і відчуватиме фізичні страждання, що вже можна розглядати як жорстоке й таке, що принижує людську 
гідність, поводження.
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ПРИВАТНІСТЬ
Можливість усамітнитися під час відвідування душу, 

туалету, процедура відвідування

Туалетна кімната. Є кабінки, проте немає дверей

Туалетна кімната для працівників та дітей. 
Кабінка, де є двері на повний зріст, для працівників. Інша 
– для дітей. Двері зроблені таким чином, щоб можна було 
спостерігати за дитиною в разі підозри. Для цього в дверях 
є вічко

Туалетна кімната. Взагалі немає кабінок

Туалетна кімната. Є кабінки, проте немає дверей
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Відеоспостереження у посвякденному житті може вважатися втручанням у 
приватність. Однак у місцях обмеження волі воно може бути виправданим, бо є 
менш явним втручанням, ніж безпосереднє спостереження через присутність. 
При цьому сфера застосування відеоспостереження має бути чітко окреслена та 
зрозуміла тим, хто під нього підпадає, більше того – тотальне стеження через 
відео також є безпідставним втручанням у приватність, наприклад, у випадку 
спостереження у ванній чи туалеті. Також мають регламентуватися термін та 
умови зберігання відеозаписів.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

І хоча регламент відеоспостереження та його 
наявність не прописані в Положенні про прий-
мальники-розподільники, на практиці воно за-
стосовується. Так, у шести закладах респонден-
ти засвідчили наявність відеоспостереження за 
дітьми.

• «У кабінеті начальника розташовано центральне відео-
спостереження, що охоплює: парадний вхід, пункт охоро-
ни, кімнату відпочинку для дітей та шкільний клас, також 
монітор  відеоспостереження знаходиться у чергового, 
охоплює парадний вхід».
• «Відеоспостереження організовано у кімнаті психолога 
та у черговому приміщенні (камера зовнішнього спосте-
реження за входом в ПРД)».
• «Відеоспостереження охоплює двір, коридори, навчаль-
ну кімнату. Монітори стеження розташовані в черговій 
частині».

• «Відеокамери встановлено у двох кімнатах (для хлоп-
чиків і для дівчат), над виходом у двір та над централь-
ним входом. Але архівації відео немає, лише пряма транс-
ляція у чергову частину на другому поверсі».
• «Так, в усіх приміщеннях, крім туалету і душу. Монітор 
на пропускному пункті».
• «Відеоспостереження є, але не в усіх приміщеннях закла-
ду: тільки вхід та коридори».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Наявність відеоспостереження
ПРИВАТНІСТЬ

ВИСНОВКИ
В інших випадках відеоспостереження не здійснювалося, однак персонал виказував зацікавленість у його 

встановленні, відзначаючи відсутність грошей (навіть за наявності проекту) або інших технічних можливостей 
для цього.

Очевидно, що відеоспостереження має бути регламентовано чинними нормативно-правовими актами: 
його розміщення, процедура інформування про його наявність утримуваних та зберігання відзнятого відео.

Відеокамера. 
Відеоспостереження в більшості за-
кладів здійснюється лише в кількох 
кімнатах. Тому дитину постійно су-
проводжує працівник закладу. Вночі 
спостереження відбувається завдяки 
віконцю у спальній кімнаті та увімкне-
ному світлу

Віконце в дверях спальної кімнати. 
В більшості закладів відеоспостере-
ження у спальнях не ведеться. Тому 
вночі спостереження здійснюється 
завдяки віконцю у дверях спальної 
кімнати. Для цього в кімнатах уночі 
світиться світло

Вічко в дверях спальні. 
В деяких закладах вічко також передба-
чено в дверях до вбиралень
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ПРИВАТНІСТЬ
Можливість святкування дня народження та відзначення інших свят

ВИСНОВКИ
Важливо відзначити, що як мінімум у двох закладах на день народження запрошуються батьки дитини, які 

беруть участь у святкуванні. Помітно, що персонал приймальників розуміє важливість для дітей свят взагалі 
та дня народження зокрема. Однак бюджетом установи, як можна побачити з відповідей, фінансування свят, 
зокрема днів народження, не передбачається. Тому переважно все робиться за власний кошт вихователів і 
персоналу.

• «На день народження вихователі спільно з дітьми го-
тують розважальну програму, організовується солодкий 
стіл».
• «Працівники власним коштом організовують дітям дні 
народження, зазвичай у їдальні. Всі календарні свята вно-
сяться в навчально-виховний план і відзначаються».
• «Якщо у дитини день народження, то це і повітряні 
кульки, зранку вихователі й адміністрація прийдемо, «хепі 
бьоздей» заспіваємо, накриємо солодкий стіл – це обов’яз-
ково для дитини, щоб вона відчула свято. День захисту 
дітей обов’язково відзначаємо».
• «На свята працівники купують солодощі та гостинці 
для дітей самостійно. Свята відзначає й персонал ПРД 
– в їдальні закладу, без алкоголю й без дітей. Діти в цей 
час перебувають у своїх кімнатах. Щодо святкування днів 
народження – діти перебувають у закладі короткий час і 
рідко відзначають свої свята в ПРД».
• «Виписують подарунки зі складу. Заклад співпрацює з 
музичними гуртками, школами, інститутом культури. 
Учні організовують концерти. Раніше, коли було багато 
дітей, вони самі організовували вистави. Подяки. Грамо-
ти. На великі православні свята приходить священик. 
Коли було багато дітей, приходив кожного тиждня».
• «Свята відзначаються, дітей вітають із Днем народ-
ження – в цей день даємо розслабитись, надаємо певний 
імунітет та різні привілеї».

• «Коли дитина потрапляє до ПРД, старший вихователь 
складає план виховної роботи на період її перебування в 
установі, і якщо день народження припадає на цей період, 
його відзначають залежно від віку дитини (конкурси, за-
гадки, ігри, додатковий перегляд фільмів). Працівники 
дарують подарунки (зазвичай чашки) та по змозі органі-
зують солодкий стіл. Також у закладі відзначають Новий 
рік, загальнонаціональні та релігійні свята. На релігійні 
свята до ПРД періодично приїжджає священик, якщо у за-
кладі у цей час є діти».
• «Діти мають змогу відзначати дні народження та інші 
свята. Національні державні свята святкують усі разом 
– як співробітники, так і утримувані діти. Дні народжен-
ня можуть святкувати разом з батьками, допускаються 
святкові концерти, а також солодкий стіл. Якщо в дити-
ни немає можливості отримати подарунки від батьків, 
співробітники самі вітають і дарують подарунки, прид-
бані за власний кошт».
• «Дні народження святкуються. Робимо загальне свято, 
обов’язково торт (іноді передають батьки, або самі ку-
пуємо, іноді готували на кухні), подарунки. Часом на день 
народження приїжджають батьки».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Для дитячих закладів святкування днів на-
родження є досить типовим. Не стали винятком і 
приймальники-розподільники. В кожному з тих, 
що були охоплені моніторингом, дні народження 
та деякі інші свята відзначаються. 

Окрім того, що відзначення свят вносить елементи 
організації в дозвілля дітей та слугує зв’язком із зовніш-
нім світом, що, безумовно, сприяє соціалізації дитини, 
святкування дня народження свідчить про повагу до 
індивідуальності дитини, роблять її помітною на тлі 
інших, тобто є складовою особистого життя й при-
ватності.
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Можливість святкування дня народження та відзначення інших свят
ПРИВАТНІСТЬ

Актова зала закладу № 1. Сцена Актова зала закладу № 2. Не використовується

Актова зала закладу № 1. 
Стільці для глядачів. До організації свят долучаються різні гуртки, творчі колективи, інколи діти самі готують виста-
ви. Раніше використовували частіше. Зараз, у зв’язку зі зменшенням кількості дітей, рідше — тільки на великі свята. 
Проте однаково залишаються відкритими для різних гуртків, бо вважають, що навіть коли дитина в закладі сама, вона 
однаково має право на святкування
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ОСВІТА
Організація навчального процесу в приймальниках-розподільниках

Мінімальні стандартні правила ООН щодо 
відправлення правосуддя по відношенню до не-
повнолітніх (Пекінські правила 1985 р.)37

«13.5. Під час перебування під вартою неповноліт-
нім має забезпечуватись догляд, захист і вся необхід-
на індивідуальна допомога – соціальна, психологічна, 
медична, фізична, а також допомога у сфері освіти та 
професійної підготовки, – які їм можуть знадобитися 
зважаючи на їх вік, стать та особистість [...].

24.1 Слід докладати зусилля для надання не-
повнолітнім на всіх етапах судового розгляду не-
обхідної допомоги, такої як забезпечення житлом, 
здобуття освіти чи фахової підготовки, працев-
лаштування чи будь-яка інша допомога, що може 
виявитись корисною і практичною, з метою сприян-
ня процесу перевиховання [...].

26.1. Метою виховної роботи з неповнолітніми, що 
утримуються у виправних закладах, є забезпечення 
опіки, захисту, освіти й фахової підготовки з метою 
надання їм допомоги для виконання соціально кори-
сної й плідної ролі в суспільстві.

26.2. Неповнолітнім у виправних установах має 
забезпечуватися догляд, захист і вся необхідна допо-
мога – соціальна, психологічна, медична, фізична, а 
також допомога в галузі освіти та фахової підготов-
ки, – які їм можуть знадобитися з урахуванням їх 
віку, статі й особистості, а також інтересів їх повно-
цінного розвитку».

Інший стандарт з Правил ООН щодо захисту не-
повнолітніх, позбавлених волі (1990)38 вже конкрет-
но говорить про необхідність організації освіти для 
дітей шкільного віку, а також забезпечення доступу 
до бібліотеки, зокрема в освітніх цілях:

«38. Кожен неповнолітній у віці обов’язкового 
шкільного навчання має право на здобуття освіти, що 
відповідає його потребам і здібностям і має на меті 
підготувати його до повернення в суспільство. Така 
освіта має по змозі забезпечуватися за межами ви-
правної установи в школах громади, і у будь-якому 
разі викладання має здійснюватися кваліфікованими 
викладачами за програмами, пов’язаним із системою 

освіти відповідної країни, з тим щоб після звільнення 
неповнолітні могли безперешкодно продовжити свою 
освіту. Адміністрації виправних установ слід при-
діляти особливу увагу освіті неповнолітніх інозем-
ного походження або неповнолітніх, які мають особ-
ливі культурні чи етнічні потреби. Неповнолітні, які 
є неписьменними або відчувають особливі труднощі 
у навчанні, мають право на спеціальну освіту.

41. Кожен виправний заклад має забезпечувати 
доступ до бібліотеки, що має у своєму фонді від-
повідну підбірку як навчальних, так і розважальних 
книжок і періодичних видань, призначених для не-
повнолітніх; неповнолітні повинні мати повну мож-
ливість користуватися цими книжками та заохочу-
ватися до цього».

У Керівних принципах ООН для попередження 
злочинності серед неповнолітніх (1990) (Ер-Ріяд-
ські керівні принципи)39 відзначається важливість 
забезпечення доступу до освіти для всіх, а також 
візначаються цілі освіти задля попередження розпо-
всюдження злочинності серед дітей:

«20. Уряди зобов’язані забезпечувати всім моло-
дим людям доступ до державної системи освіти.

21. Системам освіти, крім навчальної та про-
фесійно-технічної підготовки, слід приділяти особ-
ливу увагу таким питанням, як:

a) прищеплення поваги до основних цінностей і 
виховання поваги до культурної самобутності самої 
дитини і її поглядів, до суспільних цінностей країни, 
в якій дитина проживає, до культур, що відрізня-
ються від культури її власного суспільства, і до прав 
людини та основних свобод;

b) сприяння розвитку особистості, таланту, розу-
мових і фізичних здібностей молодих людей у мак-
симально можливій мірі;

c) залучення молодих людей у процес освіти як 
його активних і справжніх учасників, а не простих 
об’єктів;

d) здійснення заходів, спрямованих на форму-
вання почуття зв’язку зі школою та суспільством та 
приналежності до них;

37 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
38 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205  
39 Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи), // 
ООН. Правила: Міжнародний документ від 14.12.1990,; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_861

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Діти у приймальниках-розподільниках можуть перебувати до 60 днів, у біль-
шості випадків – до 30 днів. Це є досить тривалою перервою в навчанні. Тим біль-
ше, що утримувані часто мають навчальні проблеми через те, що не мали змоги 
або бажання відвідувати школу. Тому організувати навчання на базі приймаль-
ників-розподільників було б цілком логічно. Міжнародні стандарти повністю під-
тримують таку логіку й вимагають організації безперервного навчання для дітей 
у конфлікті із законом, які перебувають під контролем держави.
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40 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021
41 Закон України «Про освіту» // Верховна Рада УРСР. Закон від 23.05.1991 № 1060-XII // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
42 Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999  № 651-XIV, //  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

e) розвиток у молодих людей розуміння і поваги 
до різних поглядів і думок, а також культурних та 
інших відмінностей;

f) надання інформації та консультацій з питань 
вибору професії, можливостей у плані зайнятості та 
професійного зростання;

g) надання моральної підтримки молодим людям і 
недопущення психологічного тиску на них;

h) недопущення суворих дисциплінарних заходів, 
особливо тілесних покарань. 

22. Системи освіти повинні прагнути працювати 
разом з батьками, місцевими громадськими органі-
заціями та установами, які займаються питаннями 
молоді». 

Необхідність освіти для дітей у конфлікті із зако-
ном підкреслює й Конвенція ООН про права дитини 
(1989)40 у статті 40, п. 4:

«Необхідна наявність таких різних заходів, як до-
гляд, положення про опіку і нагляд, консультативні 
послуги, призначення випробувального строку ви-
ховання, програми навчання і професійної підготов-
ки, та інших форм догляду, що замінюють догляд в 
установах, з метою забезпечення такого поводження 
з дитиною, яке б забезпечувало її добробут і від-
повідало її становищу та характеру злочину».

Освіта дітей в Україні, зокрема й дітей, котрі 
утримуються у спеціальних закладах (зокрема в 
місцях несвободи), регулюється в основному закона-
ми України «Про освіту» та «Про загальну середню 
освіту». Вони визначають необхідність організації 
безперервної освіти для всіх дітей у різних формах. 
Так, Закон «Про освіту»41 зазначає:

«Стаття 3. Право громадян України на освіту 
1. Громадяни України мають право на безкоштов-

ну освіту в усіх державних навчальних закладах 
незалежно від статі, раси, національності, соціаль-
ного і майнового стану, роду та характеру занять, 
світоглядних переконань, приналежності до партій, 
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, 
місця проживання та інших обставин. Це право за-
безпечується: розгалуженою мережею навчальних 
закладів, заснованих на державній та інших фор-
мах власності, наукових установ, закладів післяди-
пломної освіти; відкритим характером навчальних 
закладів, створенням умов для вибору профілю нав-
чання і виховання відповідно до здібностей, інтересів 
громадянина; [...]

різними формами навчання – очною, вечірньою, 
заочною, екстернатом, а також педагогічним патро-
нажем. 

Стаття 6. Основні принципи освіти
[…]доступність для кожного громадянина усіх 

форм і типів освітніх послуг, що надаються держа-
вою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації 
її здібностей, таланту, всебічного розвитку; […]

безперервність і різноманітність освіти […]».
Аналогічні стандарти прописані й у Законі «Про 

загальну середню освіту»42:

«Стаття 3. Загальна середня освіта
Загальна середня освіта – цілеспрямований 

процес оволодіння систематизованими знаннями 
про природу, людину, суспільство, культуру та 
виробництво засобами пізнавальної і практичної 
діяльності, результатом якого є інтелектуальний, 
соціальний і фізичний розвиток особистості, що є 
основою для подальшої освіти і трудової діяль-
ності.

Загальна середня освіта є обов’язковою основною 
складовою безперервної освіти.

Загальна середня освіта спрямована на забез-
печення всебічного розвитку особистості шляхом 
навчання та виховання, які ґрунтуються на загаль-
нолюдських цінностях та принципах науковості, 
полікультурності, світського характеру освіти, си-
стемності, інтегративності, єдності навчання і вихо-
вання, на засадах гуманізму, демократії, громадянсь-
кої свідомості, взаємоповаги між націями і народами 
в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Стаття 18. Зарахування учнів
Місцеві органи виконавчої влади або органи міс-

цевого самоврядування закріплюють за загально-
освітніми навчальними закладами відповідні тери-
торії обслуговування і до початку навчального року 
обліковують учнів, які мають їх відвідувати».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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• «У закладі обладнаний навчальний клас, який закріплено 
за загальноосвітньою школою. Як тільки до закладу по-
трапляє дитина, начальник ПРД повідомляє адміністра-
цію школи про необхідність організації навчання. До 
дитини зі школи приходить фахівець, який проводить 
тестування і визначає рівень знань учня, складається 
індивідуальний план навчання для дитини, згідно з яким, 
поки вона перебуває в ПРД, проводиться навчання».
• «З організацією навчального процесу існують певні про-
блеми. Раніше було укладено договір про співпрацю з педа-
гогічним університетом з умовою, що студенти будуть 
проходити навчальну практику на базі ПРД. Оскільки ді-
тей мало або ж взагалі немає, педуніверситет розірвав 
договір через недоцільність. Тому 2 вихователі та пер-
сонал самотужки викладають дітям навчальні дисциплі-
ни (згідно з навчальними програмами з предметів) і самі 
визначають рівень знань дітей. Навчання проходить у 
загальній кімнаті або в кімнаті вихователя. Комп’ютера 
для користування дітьми немає. Навчального плану нам 
не надали. Індивідуального плану занять також».
• «Навчальний процес організовано, підписаний контракт 
зі школою, яка розташована поруч. У ПРД створений 
окремий клас, організовано розклад уроків, навчання від-
бувається як у звичайних школах. В цьому ПРД організо-
вана безперервна система освіти: по прибутті дитини 
працівники закладу надсилають запит у школу, де навча-
лася дитина, для визначення її освітнього рівня. Освітні 
послуги надають учителі, з якими укладено договір, на 
основі роботи за індивідуальним графіком».

• «Навчальний процес для дітей у ПРД організовано. Укла-
дено договір про співпрацю із школою. Вчителі школи при-
ходять до ПРД щоденно та викладають загальношкільні 
дисципліни. Якщо дітей більше, ніж один, викладачі часто 
об’єднують дітей в одну групу й працюють із ними спіль-
но. Програму та рівень знань дітей визначають власне 
запрошені вчителі ЗОШ. Навчання здебільшого прохо-
дить у кімнаті бібліотеки. При цьому класи для навчання 
в ПРД наявні й використовуються. В ПРД є комп’ютерний 
клас, діти мають можливість користуватися ним лише в 
порядку заохочення за гарну поведінку. Інтернет для них 
недоступний».
• «Окремого договору зі школами немає. Навчання ор-
ганізовують власними силами. Надається загальна 
інформація. Спеціальної програми немає. Коли дітей 
більше – запрошують учителів. Коли мало – проводять 
навчання власними силами. Навчальні посібники є. Може, 
застарілі, але є. Наводили приклади, коли дитина за час 
перебування в закладі навчилася писати. Але це безси-
стемна робота».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Однак про забезпечення можливості здобуття 
освіти утримуваними дітьми у Положенні про прий-
мальники-розподільники не йдеться. Відповідно, у 
більшості закладів освіта або не організована, або не 
є системною. 

Так, у трьох закладах організовано індивідуаль-
не навчання утримуваних на базі сусідньої школи. І 
хоча саме така або подібна система має бути органі-
зована на практиці, у членів моніторингових груп не 
було можливості оцінити якість освіти, однак з’яви-
лися сумніви у її якості та враження, що навчання 
здійснюється формально, без реального підвищення 
освітнього рівня. Наприклад, в одному із цих ПРД 
«зі слів дитини, неодноразово замість занять вона 
проводила час, дивлячись телевізор. Під час огляду 
закладів монітори виявили лише два телевізори – в 
кімнаті чергового на прохідній та у кабінеті началь-
ника. На прохання монітору надати план індивіду-

альних занять з дитиною вихователь повідомив, що 
цей документ має обмежений доступ і може бути на-
даний лише з дозволу начальника. Через деякий час 
монітори все ж таки отримали копію індивідуального 
плану занять з дитиною. У них склалося враження, 
що цей план був складений за час моніторингу після 
вимоги надати його для огляду».

В трьох інших ПРД робляться спроби реалізувати 
право дітей на освіту за допомогою договорів із пе-
дагогічними вишами. В інших навчання здійснюється 
вихователями самотужки. Ось як розповідає про це 
дитина: «Заходжу в клас, і приходить Олег Васи-
льович, або хто там на зміні, ми починаємо писати 
щось, якесь завдання задасть: книжку якусь почи-
тати, щось мене розповідає про царів, теми якісь є. 
Спілкуються зі мною: «Ким ти хочеш бути?». 
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• «Навчання в закладі організовано силами самих праців-
ників. Бюджетні кошти з міста на це не виділяються. Як 
правило, в закладі перебувають діти, у яких є пробіли у 
навчанні. І тому навчання спрямоване на те, щоб надо-
лужити пропущене. За словами працівників, вони мають 
спеціальну педагогічну підготовку з різних предметів, 
тому діти можуть до них звернутися по допомогу. На-
вчання проводиться відповідно до режиму закладу. Сам 
процес більше нагадує самоосвіту. Дітям надаються 
підручники, і вони самостійно їх опрацьовують. Уроки 
не проводяться. Інколи навчальний процес організову-
ють студенти з інституту. Раніше, коли заклад був на 
місцевому бюджеті, в ньому викладали вчителі зі школи 
соціальної реабілітації, розташованої неподалік (у 4 ав-
тобусних зупинках). Зараз школу закрили. Намагалися 
залучити вчителів із найближчих загальноосвітніх шкіл, 
але ті відмовляються працювати з такою групою дітей».

• «Начальник приймальника-розподільника неодноразово 
звертався до відділу освіти з проханням направити педа-
гогів для організації навчального процесу, але отримував 
відмову. В приймальнику-розподільнику є обладнана клас-
на кімната, підручники для різних класів, навчальні зоши-
ти тощо, працівники організовують навчання самостійно 
з таких предметів, як література, історія, українська/
російська мова, образотворче мистецтво тощо. Стар-
ший вихователь має вищу педагогічну освіту. Раніше у 
штаті був учитель, і одним із побажань керівництва 
приймальника-розподільника було поновлення цієї посади 
в установі».
• «Навчальний процес організовується несистемно. Якщо 
є потреба, до дитини приходять вчителі з різних шкіл, 
це можуть бути навіть співробітники правоохоронних 
органів з педагогічною освітою, студенти-волонтери з 
вищих навчальних закладів міста».
• «Освіта здійснюється на підставі договору з педагогіч-
ним університетом. З дітьми проводять заняття сту-
денти. Також займаються самі вихователі – математи-
ка, диктанти, читання, вірші тощо. За договором також 
приходять із бібліотеки – приносять книжки, проводять 
заняття. Однак не вистачає вчителя, щоб організувати 
системне навчання».

ВИСНОВКИ
Відсутність системності в організації навчання є достатньою підставою для твердження, що право на освіту 

в приймальниках-розподільниках не забезпечується на достатньому рівні. Досвід Львівського приймальника, 
який має дійсний договір зі школою, варто поширювати, як це вже намагаються зробити у двох інших закла-
дах. Однак необхідний контроль якості освіти та спеціальні програми для педагогічно занедбаних дітей. Також 
ефективним може бути введення до штату таких закладів посади вчителя.
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Бібліотека. 
Використовується як навчальна кімната. Дівчина нібито 
читає книжку німецькою мовою. Проте в ході інтерв’юван-
ня з’ясувалося, що дівчина не навчалась у школі і погано 
читає навіть рідною ромською та російською мовами, 
німецької ж взагалі не знає. Літератури ромською мовою 
в закладах немає

Навчальний клас. 
Багато нових підручників українською мовою. Разом з тим, 
в закладі часто перебувають діти інших національностей. 
Підручників іноземними мовами немає

Навчальний клас

Комп’ютерний клас. 
Зі слів персоналу, може використовуватись за умови гарної 
поведінки. Інтернет для дітей не доступний

Робоча кімната. 
Використовується, зокрема, як навчальний клас. Столи в 
кімнаті десь на 10 см вищі за стандартні офісні

Підручники та додаткова література
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Міжнародні підходи також говорять про необхідність 
визначення віку, до якого дитина вважається нездатною 
скоїти будь-який злочин.

У статті 20 п. 3 Конвенції ООН про права дитини (1989)43 
говориться, зокрема, про: «а) встановлення мінімального віку, 
до настання якого діти вважаються нездатними порушити 
кримінальне законодавство; b) у разі необхідності й бажа-
ності вжиття заходів щодо поводження з такими дітьми без 
використання судового розгляду за умов повного додержання 
прав людини і правових гарантій».

Варто зауважити, що потенційний вік дітей у зви-
чайних і «транзитних» приймальниках-розподільни-
ках суттєво відрізняється. 

Згідно з Положенням про приймаль-
ник-розподільник44, до нього потрапляють «[…] не-
повнолітні віком від 11 до 18 років». Однак «транзит-
ні» діти можуть бути значно молодшими. Так, Угода 
про співробітництво держав – учасниць Співдруж-
ності Незалежних Держав з питань повернення не-
повнолітніх у держави їх постійного проживання45 

визначає у статті 1, що неповнолітні (тобто діти, які 
переміщуються між країнами в рамках Угоди) – це 
діти, які не досягли повноліття, відповідно, вони мо-
жуть мати будь-який вік до 18 років.

Процедура поміщення дітей до приймаль-
ників-розподільників визначена наказом МВС 
України від 13.07.1996 № 384, яким було затвердже-
но Положення про приймальники-розподільники 
для неповнолітніх46. Зокрема, підставою для помі-

щення неповнолітніх у приймальник-розподільник є:

- постанова органу дізнання, слідчого, санкціонована 
прокурором, або постанова суду для неповнолітніх, 
які вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно небез-
печні діяння, 

- ухвала суду про те, що конкретна особа направ-
ляється у спеціальні установи для неповнолітніх,

- постанова, затверджена начальником (або його за-
ступником) міськрайвідділу внутрішніх справ для 
неповнолітніх, які самовільно залишили спеціальний 
навчально-виховний заклад, де вони перебували.

На практиці у приймальниках-розподільниках 
зазначили, що вік дітей буває таким:

Вік утримуваних дітей
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

43 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021
44 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
45 Угода про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх у дер-
жави їх постійного проживання, ратифікована Законом № 2316-IV від 12.01.2005 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_614
46 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Для розроблення програм со-
ціалізації, психологічної реа-
білітації та запровадження 
освіти необхідно чітко розуміти 
вік дітей, які потенційно мо-
жуть опинитися у приймальни-
ках-розподільниках. 

ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ
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ВИСНОВКИ
Ідентифікація віку дитини у приймальниках-розподільниках не проводиться. Діти переважно потрапляють 

до ПРД за рішенням суду й з усіма необхідними документами. Будь-яку інформацію може надати УМВС, шко-
ла, спеціалізований заклад, де дитина перебувала раніше. Зі слів працівників ПРД, у випадку відсутності у 
дитини документів вони б звернулися до Інформаційної бази даних МВС чи провели опитування дитини.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Наявність програм соціалізації та ресоціалізації

Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(Токійські правила 1990 р.)47

«13.1. У рамках конкретної міри, не пов’язаної з 
тюремним ув’язненням, з метою більш ефективного 
задоволення потреб правопорушників у відповідних 
випадках повинні розроблятися різні методи, такі як 
індивідуальна робота, групова терапія, програми за 
місцем проживання і особливе поводження з різними 
категоріями правопорушників.

13.2. Відповідне поводження забезпечується про-
фесійними працівниками, які мають належну підго-
товку і практичний досвід.

13.3. У разі прийняття рішення про необхідність 
відповідного поводження докладаються зусилля для 
ознайомлення з біографією, особистістю, нахилами, 
рівнем розумового розвитку, системою цінностей і 
особливо з обставинами, які привели до скоєння пра-
вопорушення.

10.4. Правопорушникам у разі необхідності мають 
надаватися психологічна, соціальна та матеріальна 
допомога, а також можливості для зміцнення зв’яз-
ків із суспільством і для полегшення їх повернення 
до нормального життя в суспільстві».

Керівні принципи ООН для попередження зло-
чинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні 
принципи 1990 р.)48

«58. Співробітники правоохоронних органів та 
інші відповідні працівники, незалежно від статі, ма-
ють бути готові враховувати у своїй роботі особливі 
потреби молоді, а також знати і використовувати 
максимально можливою мірою програми і наявні 
служби допомоги, щоб не допускати зіткнення не-
повнолітніх із системою правосуддя».

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)49.

Ці правила детально розписують обов’язки дер-
жави щодо соціалізації дітей в конфлікті із законом. 

«12. Позбавлення волі має здійснюватися в умо-
вах і обставинах, які забезпечують дотримання прав 
людини неповнолітніх. Слід гарантувати здійснення 
в інтересах неповнолітніх, які утримуються у ви-
правних закладах, ефективних заходів і програм, 
які сприяли б підтриманню їх здоров’я і самоповаги, 

вихованню в них почуття відповідальності та фор-
муванню таких поглядів і навичок, які допомогли б 
їм розвивати свої можливості як членів суспільства.

79. На всіх неповнолітніх мають поширюватися 
заходи з надання їм допомоги у поверненні в суспіль-
ство, до сімейного життя, з їх навчання або працев-
лаштування після звільнення. З цією метою мають 
розроблятися процедури, включно із достроковим 
звільненням, і організовуватися спеціальні курси.

80. Компетентні органи повинні надавати або за-
безпечувати послуги з метою допомоги неповнолітнім 
для залучення їх знову до життя суспільства і бо-
ротьби з упередженнями щодо таких неповнолітніх. 
Ці послуги мають, наскільки це можливо, забезпе-
чувати надання неповнолітньому належного житла, 
роботи, одягу та достатніх коштів для проживання 
після звільнення, з тим щоб сприяти успішній реін-
теграції. З представниками установ, що надають такі 
послуги, мають проводитись консультації, і вони по-
винні мати доступ до неповнолітніх, які перебувають 
у виправних установах, з метою надання їм допомо-
ги в їхньому поверненні у суспільство».

Конвенція ООН про права дитини50

«Стаття 39. Держави-учасниці вживають усіх не-
обхідних заходів для сприяння фізичному та психо-
логічному відновленню та соціальній інтеграції ди-
тини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, 
експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження, покарання чи збройних 
конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають 
здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, 
самоповагу і гідність дитини.

Стаття 40 п. 1. Держави-учасниці визнають пра-
во кожної дитини, котра, як вважається, поруши-
ла кримінальне законодавство, звинувачується або 
визнається винною в його порушенні, на таке по-
водження, що сприяє розвиткові в дитини почут-
тя гідності й значимості, зміцнює в ній повагу до 
прав людини й основних свобод інших та за якого 
враховуються вік дитини і бажаність сприяння її 
реінтеграції та виконання нею корисної ролі в су-
спільстві».

47 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
48 Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи), // 
ООН. Правила: Міжнародний документ від 14.12.1990,; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_861
49 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
50 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Світовий досвід наголошує на необхідності постійно проводити ро-
боту із соціалізації та ресоціалізації дітей у конфлікті із законом. 
Варто пам’ятати, що деякі із цих дітей самі є жертвами, зокрема 
насилля у сім’ї або інших злочинів. Такі програми мають бути індиві-
дуальними, з дітьми повинні працювати фахівці, враховувати всі їхні 
життєві обставини.
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Наявність програм соціалізації та ресоціалізації
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

• «Спеціально розробленої програми не існує взагалі. Си-
стеми вимірювання не існує. Вихователі лише на словах 
можуть говорити про те, чи позитивно відображається 
на дитині перебування в ПРД. Вироблення певних со-
ціальних навичок здійснюється на рівні побутових. Діти 
чергують у їдальні, миють посуд, прибирають подвір’я. 
Виходячи з індивідуальних запитів, вони малюють, але 
необхідним приладдям забезпечує їх персонал власним 
коштом. До дитини можуть прийти родичі чи друзі. По-
бачення відбувається під суворим наглядом вихователя, 
особливо якщо відвідувачі – друзі. Вихователі та персо-
нал проводять бесіди з батьками дітей. Під час переб-
ування дитини у ПРД намагаються з’ясувати причину 
її асоціальної поведінки. Розмовляють індивідуально з 
кожним, розповідають та пояснюють. Використовують 
книжку «Живи за правилами», звертаються до психоло-
га. Стандартизованої оцінки такої роботи немає. Роз-
глядають як показник ефективності подяку від колишніх 
вихованців, а також те, що дитина до закладу більше не 
потрапляє і в подальшому не скоює злочинів».
• «Працівники не ознайомлені з даними термінами. Стар-
ший інспектор розповіла, що вони проводять різноманіт-
ні бесіди, наприклад, такі: «Вибір є у кожного з нас», «Це 
не так просто – дружба з батьками», «Примусові заходи 

виховного характеру», «Торгівля людьми». Також скла-
дається план бесід на місяць. Є загальний план приймаль-
ника на квартал. Зі слів інспектора: «Коли прибувають 
діти, вже бачимо, який дитина скоїла злочин, чому варто 
приділити більшу увагу, але розповідаємо всі теми».
• «Програми немає. Дітям читають лекції з історії Кри-
му, всесвітньої історії. Є програма соціально-побутової 
реабілітації. Раніше були курси в’язання гачком. Є мож-
ливість відвідування родичами. Побачень не з родичами 
(друзі, знайомі) адміністрація згідно з правилами дозво-
лити не може. Представник адміністрації зазначив, що 
відвідувачів буває небагато. В ПРД за договором працює 
психолог із Центру практичної психології ГУ МВС, при-
ходить за викликом адміністрації, коли поступають нові 
діти. Завідувач закладу з власної ініціативи проводить 
бесіди з батьками, які відвідують ПРД».
• «Можна сказати, що такої програми немає, в закладі не-
має психолога. Залучають спеціаліста ззовні. З ним діти 
проводять тести, малюють, висновки використовують-
ся вихователями. Разом з тим, теми занять та виховних 
бесід з дітьми свідчать про безсистемність такої робо-
ти. Ось теми заходів (бесід, тем уроків), які проводились 
із дітьми у квітні 2013 р.: 

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Указ Президента України № 597/2011 «Про 
розвиток кримінальної юстиції в Україні»51 запро-
ваджує «гарантування соціального патронажу не-
повнолітніх, які відбувають покарання у спеціальних 
виховних установах та закладах соціальної реа-
білітації або звільнені з них».

При цьому питання соціалізації в «Положенні 
про приймальники-розподільники для неповноліт-
ніх органів внутрішніх справ»52 висвітлено недо-
статньо:

«5. Профілактична та виховна робота у прий-
мальниках-розподільниках. 

5.1. Профілактична та виховна робота з не-
повнолітніми, які утримуються у приймальни-
ках-розподільниках, здійснюється з урахуванням 
віку, ступеня педагогічної занедбаності, суспільної 
небезпечності раніше вчинених правопорушень, 
а також інших обставин, які мають значення для 
ефективних заходів профілактичного впливу. 

5.2. З метою запобігання правопорушенням се-
ред неповнолітніх, виявлення та усунення причин 
і умов, що їм сприяли, посадові особи приймаль-
ників-розподільників: […] 

5.2.3. Проводять індивідуальні виховні заходи з 
неповнолітніми, що утримуються у приймальни-
ках-розподільниках, звертаючи особливу увагу на 
розвиток позитивних схильностей та інтересів, усу-
нення недоліків у поведінці, залучення до навчання 
та праці. 

5.2.4. Інформують зацікавлені державні орга-
ни і громадські організації про причини правопо-
рушень неповнолітніх, вносять пропозиції щодо 
усунення таких причин та умов, а також з питань 
поліпшення організації навчання і трудового вихо-
вання неповнолітніх, які утримуються в приймаль-
никах-розподільниках». 

На практиці така робота майже не ведеться. Не-
має необхідного персоналу та програм для дітей. 
Наявний персонал не має необхідної кваліфікації. 
Бракує цілісного підходу до роботи з дитиною у 
конфлікті із законом незалежно від місця її перебу-
вання. Фактично робота зводиться до безсистемних 
бесід про здоровий спосіб життя, торгівлю людьми, 
правову грамотність. Але такі дії не можна вважати 
системною роботою із соціалізації.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

51 Указ Президента України від 24.05.2011 № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 
Україні» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597/2011
52 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Наявність програм соціалізації та ресоціалізації

•Правила розпорядку і правила поведінки 
  в ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ.
•Героїзм радянських воїнів у ВВв.
•Основні причини скорочення чисельності і 
  видового розмаїття тварин.
•Як наші вчинки впливають на наше життя.
•Рідна мова – життя, дух і основа.
•Причини скоєння крадіжок.
•Шкідливи звички: як з ними боротися.
•Якими є моральні норми українського народу.
•Запобігання торгівлі людьми».
«Існує план виховних бесід на місяць. Бесіди розподіля-
ються за такими напрямками (за прикладом плану на лю-
тий 2013 р.):
•Санітарно-гігієнічне виховання (шкідливість  
  наркотиків, паління, вживання алкоголю, 
  шкідливі звички та їх наслідки) – 
  раз на тиждень.
•Правове виховання («Яке завдання міліції»,   
  «Що робити, якщо вас затримала міліція», 
  «Як не стати жертвою злочину», 
  «Права дітей») – раз на тиждень.
•Патріотичне виховання («Хто такі козаки», 
  «Вітчизна, як мати, у світі одна», «Плекайте 
  свою мову», «Символіка України») – 
  раз на тиждень.
•Морально-етичне («Без труда нема плода», 
  «Чесність та порядність», «Етикет України та 
  Росії»).

•Суспільно-пізнавальні («Історія новорічних 
  іграшок», «День Святого Валентина», 
  «Виникнення хліба») – тричі на місяць.
•ОБЖД («Де чатує небезпека», 
  «Правила поведінки на льоду»).
•Екологічне виховання (екологічні стежки, 
  народні прикмети у передбаченні погоди) – 
  двічі на місяць.
•Народознавче виховання («Український 
  рушник», «Народні символи України»).
•Духовне виховання («Марія – мати Ісуса»).
•Родине виховання (сім’я, рід, родина).
•Індивідуальної програми немає. Індивідуальна виховна 
робота проводиться відповідно до ситуації. Спеціально 
не оцінюється. За словами психолога, є журнал психоло-
га, в якому фіксується основна інформація про дитину, 
інформація за результатами діагностики, психологічна 
характеристика дитини, основні рекомендації. Інформа-
ція доступна  вихователям. Таким чином можна відслід-
кувати зміни. Якщо дитина відправляється до школи со-
цреабілітації, то інформацію (рекомендації щодо роботи 
з дитиною) також передають і далі контактують, з’ясо-
вують, як вона використовується. Якщо дитина вирушає 
за кордон, то перевіряти вже немає можливості. Разом з 
тим, за спостереженнями, інформація в журналі неповна 
(так, приміром, у ньому не було інформації про те, що ди-
тина нещодавно втратила маму)».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Відповіді опитаних вказують, що представники персоналу не завжди мають чітке уявлення про те, що таке 

ресоціалізація чи соціалізація. Зазвичай стає зрозуміло, що індивідуальний підхід є ситуативним явищем і 
здійснюється на рівні інтуїції. Це саме по собі добре. Проте відсутність прописаних індивідуальних планів 
(особливо за умови, коли виховним процесом займаються, відповідно до чергування, кілька осіб) – значний 
недолік. Якщо у якомусь вигляді виховні плани все-таки існують, їх ефективність не оцінюється.
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Наявність програм соціалізації та ресоціалізації
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Частина плану роботи вихователя з утримуваними діть-
ми на квартал

Інформаційний стенд з плакатами з проблеми насильства 
в сім’ї

Інформаційний стенд «Увага! Розшук!»

 Інформаційний стенд «Безпека на дорозі»

Інформаційний стенд «Протипожежний куточок»
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Психологічна реабілітація

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Як окреме завдання психологічна реабілітація 
у «Положенні про приймальники-розподільни-
ки для неповнолітніх органів внутрішніх справ» 
не прописана. На практиці вона зазвичай просто 
не здійснюється через банальну відсутність пси-
холога у штаті працівників. Так було відмічено в 
шести закладах.

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «На час відвідування приймальника-розподільника психо-
лог не був присутній. Контролю за роботою психолога 
не існує. Програма, за словами персонала, складається 
індивідуальна, але нам її не надали, мотивуючи це відсут-
ністю психолога. Системи вимірювання ефективності не 
існує, окрім спостереження за змінами в поведінці дитини 
під час перебування в закладі».
• «Програми психологічної реабілітації немає, у приймаль-
нику-розподільнику немає стаціонарного психолога, та 
коли прибуває нова дитина, залучають центр психології. 
Приходить психолог, проводить бесіду і визначає, чи є не-
обхідність у подальшій психологічній корекції».
• «Психолог у закладі є, вона ж фактично і проводить пси-
хологічну роботу з дітьми на основі результатів своєї 
діагностики. Існують матеріали, рекомендовані для вико-
ристання в приймальниках-розподільниках. Разом з тим, 
більшість членів групи після моніторингу були впевнен-
ні, що психологічна робота здійснюється неефективно. 
Діти теж наводили приклади, які піддають сумніву фахо-
ву придатність психолога».

«Психологічна реабілітація здійснюється психологом з 
ГУМС України в Луганській області. Ефективність пси-
хологічної реабілітації вимірюється даними, які обробляє 
психолог. Він же дає висновок».
«Психолога у закладі немає. Є одна вихователька (зараз 
у декретній відпустці), яка працювала психологом у БЕР-
КУТ, вона надавала вагому допомогу у розв’язанні пси-
хологічних проблем дітей. Зараз без неї важко. Дитина 
може звернутися до вихователя. Намагаємося самостій-
но розібратися і все врахувати при роботі з дитиною».
• «У штаті психолога немає. Є психолог, який працює час 
від часу. З ним діти проводять тести, малюють. Виснов-
ки використовуються вихователями».

ВИСНОВКИ
Отже, навіть там, де робота психолога здійснюється, її важко назвати психологічною реабілітацією у повно-

му розумінні. Це суттєве упущення в роботі приймальників-розподільників як частини системи, що опікується 
дітьми у конфлікті із законом.

Очевидно, що психологічна реабілітація вкрай необхідна утримуваним у прий-
мальниках-розподільниках дітям. Діти перебувають у незвичних для них умовах, 
без батьків. Для багатьох із них участь у слідчих діях та судових засіданнях є 
стресом, а для «транзитних» дітей стресом є саме перенаправлення до родичів 
через систему МВС. При цьому психологічна реабілітація може бути частиною 
соціальної реабілітації або предметом окремого процесу, залежно від психологічного 
стану дитини та обставин її попереднього життя. Наприклад, коли дитина по-
страждала від домашнього насильства або втратила когось із близьких родичів. 
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Психологічна реабілітація
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Моніторингова група в зеленій кімнаті. 
Кімната використовується для роботи психолога. 
Разом з тим, в більшості закладів психологів немає

Телевізор в зеленій кімнаті. 
Використовується для роботи психолога

Фотографії зі стіни. 
Діти під час візитів психолога та священика. Деякі закла-
ди, в яких не передбачена посада психолога, залучають 
спеціалістів з інших організацій
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ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Врахування сімейних обставин дитини

• «Якщо дитина зазнала насильства в сім’ї, про це інформу-
ють міліцію та Службу в справах дітей. Залежно від ситуації 
з дитиною працює психолог та вихователі».
• «Якщо батьки дитини позбавлені батьківських прав, зокре-
ма з причини насильства над нею, то зустрічі з такими бать-
ками заборонені». 
• «Немає психолога. Намагаємося самі враховувати, але це 
дуже важко».

ВИСНОВКИ
Врахування сімейних обставин є ситуативним. Не застосовується системний підхід у роботі з дітьми залеж-

но від їхніх сімейних обставин.

53 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Про необхідність урахування різних обставин по-
переднього життя дитини (пережите насильство у 
сім’ї, смерть близьких тощо) вже згадувалось в ході 
розгляду ситуації із психологічною реабілітацією у 
закладах. Такий підхід є важливим і для організації 
інших видів профілактичної та інтеграційної робо-
ти з дітьми

Відповідно до п. 5.2.1 «Положення про прий-
мальники-розподільники для неповнолітніх ор-
ганів внутрішніх справ»53, працівники приймаль-
ників-розподільників «з’ясовують умови життя і 
виховання неповнолітніх у сім’ї, їх особисті якості, 
інтереси, причини самовільного залишення спеціаль-
ного навчально-виховного закладу, недоліки в діяль-
ності підприємств, установ і навчальних закладів, які 
сприяли вчиненню правопорушень; причини скоєння 
злочинів, осіб, що брали в них участь або перебу-
вають у розшуку, а також таких, що зникли без-
вісти; місця збуту викраденого, випадки втягування 
неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську 
діяльність».

На практиці цього майже не відбувається. Від-
сутність системної психологічної роботи з дітьми не 
дає можливості поноцінно з’ясувати умови вихован-
ня дитини у сім’ї. Склалося враження, що працівни-
ки приймальника-розподільника не вважають таку 
роботу своїм обов’язком, можливо, через відсутність 
відповідних фахівців у штаті. Так, у 7 закладах пер-
сонал засвідчив, що така робота не ведеться або що 
дітей, які зазнали насильства, у закладі не було. Од-
нак це не може бути правдою хоча б тому, що помі-
щення дитини у приймальник-розподільник, як пра-
вило, є однією з форм «структурного» насильства.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Встановлення рівня розумового розвитку та 
соціально-психологічної занедбаності

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Міжнародне законодавство скринінг особистості 
дитини, котра перебуває в місцях позбавлення волі, 
покладає на медичні служби з вимогою обов’язко-
вого дотримання конфіденційності й залученням, за 
необхідності, різнопрофільних фахівців.

У Стандартах Європейського комітету з пи-
тань запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню54 у частині, що стосується дітей, 
сказано:

«38. Комітет, звісно, приділяє особливу увагу 
специфічним потребам у медичній допомозі, яку 
відчувають позбавлені волі неповнолітні. Важливо 
передусім, щоб медичні служби, якими можуть ко-
ристуватися позбавлені волі неповнолітні, були ча-
стиною багатопрофільної (медико-психосоціальної) 
програми догляду за ними. Це, зокрема, передба-
чає існування тісної взаємодії у роботі медичного 
персоналу закладу (лікарів, медичних сестер, пси-
хологів тощо) з усіма іншими спеціалістами (вклю-
чно із соціальними працівниками і вчителями), які 
перебувають у постійному контакті з неповнолітні-
ми. Має бути забезпечене виконання завдання, що 
передбачає постійне надання медичними служба-
ми підтримки та лікування позбавленим волі не-
повнолітнім, і це повинно бути невід’ємною скла-
довою єдиної загальної програми.

39. Всі позбавлені волі неповнолітні відразу 
після прибуття до центру утримання неповнолітніх 
повинні якнайшвидше пройти відповідну співбесіду 
з лікарем та медичний огляд. Ця бесіда та огляд, 
якщо тільки немає виняткових обставин, мають 
проводитись у день прибуття. 

iі) психіатрична допомога 
41. Порівняно зі звичайним населенням у осіб, 

яких позбавлено волі, частіше спостерігаються сим-
птоми психічного розладу. Тому для роботи в ме-
дичній службі в кожному закладі позбавлення волі 
має бути запрошений лікар, який спеціалізується у 
психіатрії, а кілька працівників із допоміжного ме-
дичного персоналу повинні пройти підготовку в цій 
галузі медицини. Забезпеченість лікарями і допом-
іжним медичним персоналом, а також внутрішнє 
планування місць позбавлення волі повинні давати 
змогу регулярно здійснювати програми фармаколо-
гічної, психотерапевтичної та професійної терапії. 

У Правилах ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі (1990)55 сказано:

50. Кожен неповнолітній має право бути огляну-
тим лікарем відразу ж після прибуття до виправ-
ної установи з метою реєстрації будь-яких ознак 
попереднього поганого поводження та визначення 
будь-яких фізичних чи психічних відхилень, які 
вимагатимуть огляду в лікаря.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

54 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf 
55 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний документ  
від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, 
позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний документ  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Встановлення рівня розумового розвитку та 

соціально-психологічної занедбаності

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

«Як правило, діти вже доставляються з відповідними до-
кументами, з висновками психіатра. Занедбаність, якщо 
таких висновків немає, визначається самими працівника-
ми, наприклад психологом. Разом з тим, дітей возять на 
медичне обстеження, зокрема до психіатра, і якщо таких 
документів немає, то готують їх у ПРД для закладів, в які 
направляються діти».
«Рівень розумового розвитку визначається ще до помі-
щення дитини до ПРД. Неповнолітніх поміщують до за-
кладу лише в тому випадку, коли в них немає психічних 
розладів та є дозвіл психіатра на поміщення. Спеціальної 
процедури встановлення соціально-педагогічної занед-
баності (тести тощо) немає, вихователі самостійно 
визначають рівень розвитку дитини та будують подаль-
шу освітню та виховну роботу з нею на основі цієї осо-
бистісної оцінки».

«Рівень розумового розвитку визначає як психолог, так 
і вихователі. Залежно від психологічного стану дитини 
підбираються методи роботи та програма навчання».
«Нам завжди направляють картку індивідуального ро-
звитку дитини».
«Коли дитина прибуває в ПРД, її оглядають не тільки 
спеціалісти лікарні, а й дитячий психіатр. Якщо потрібно, 
дитину можуть перевести до Дитячого психоневрологіч-
ного диспансеру. За потреби проходять ПМПК, контроль 
здійснює беспосередньо керівництво ПРД, супроводжує 
начальник, старший вихователь або інспектори з про-
філактики».

ВИСНОВКИ
За результатами моніторингу можна констатувати, що психологічна робота з дітьми та заходи з їх соціаліза-

ції не здійснюються на достатньому рівні. Це підтверджує й той факт, що на базі ПРД не проводиться системне 
оцінювання рівня розвитку дітей – знову ж таки, через відсутність фахівців у штаті. І навіть коли таке оцінюван-
ня проводиться за межами закладу до влаштування дитини до приймальника-розподільника, його результати 
не можуть бути повноцінно використані. 
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Участь громадських та релігійних організацій у роботі із соціалізації 
утримуваних у приймальниках-розподільниках дітей

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Таке справді відбувається, але ця робота не є систем-
ною, а рівень співпраці недостатній. Можлива причина – 
недостатня відкритість цих закладів для громадськості та 
недостатня зацікавленість з їхнього боку в організації си-
стемної роботи. Також заклади мають практику фрагмен-
тарних лекцій, не використовуючи підхід, що будувався на 
організації системної роботи.

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Благодійні та релігійні організації, НДО допомагають 
в організації свят, проводять профілактичні бесіди та 
семінари, надають психологічну і правову допомогу».
• «Раніше певну роботу проводили студенти з педаго-
гічного університету, що навчаються на факультеті 
психології та соціології. Долучаються також релігійні 
організації. Вони приносять книги, ікони (православні), 
проводять лекції. З МВС з дітьми працює психолог, але 
приходить тільки в разі потреби. Виявляє рівень занед-
баності та проводить індивідуальну роботу».
• «До роботи з дітьми залучають громадські організа-
ції, кілька разів називалася «Ла-Страда Україна». У ПРД 
приходить священник з місцевої греко-католицької церк-
ви, залучається центр психології. Вони проводять май-
стер-класи, бесіди з дітьми».
• «Центр практичної психології – ПРД відвідує психолог, 
що здійснює аналіз психологічного стану дітей. В ПРД на-
явна кімната для молитв, зі сілів адміністрації, її деколи 
на свята відвідує священник (православного віросповідан-
ня). Кімната розташована на третьому поверсі будівлі, 
де діти, на думку моніторів, не бувають. Вільного досту-
пу до кімнати немає».
• «До роботи залучаються соціальні служби, управління 
сім’ї та молоді (надавало психолога), УВС, православний 
священик, «Державна пенітенціарна ініціатива», а також 
ГО, як-от «Ла-Страда».

• «Різні установи – навчальні заклади, громадські та релі-
гійні організації – мають можливість приїхати до закладу 
і провести навчальні або розважальні заходи. Наприклад, 
Ла Страда проводить заняття з попередження насиль-
ства та з профілактики торгівлі людьми, допомагала 
у збиранні коштів на ремонт. Православна церква ор-
ганізовує релігійні свята, інколи батюшка приходить по 
неділях. Студенти ВНЗ допомагають в організації свят, 
навчання. Місцеві творчі гуртки організовують концер-
ти. Ліцей бізнесу, БФ «Дніпро» надають благодійну допо-
могу. Заклад відкритий для допомоги».
• «До роботи з дітьми з різною періодичністю долуча-
ються: психолог ГО «Наша допомога», православний 
священик (якої саме церкви – з’ясувати у працівників не 
вдалося), працівники медичних установ (із профілактич-
ними лекціями)».
• «До установи приходить священик – проводить з утри-
муваними бесіди, переглядає фільми тощо. ПРД кори-
стується послугами групи медіації». 
• «До діяльності ПРД із соціалізації залучаються ВНЗ (пе-
дагогічний та державна академія управління – соціальні 
педагоги), бібліотека, організація «Надія», служба у спра-
вах дітей Червонозаводського району, церква».

ВИСНОВКИ
З відповідей можна побачити, що ресурс є, 

але використовується недостатньо.

Відсутність фахівців у приймальниках-розподіль-
никах логічно може передбачати залучення таких 
спеціалістів із громадських або релігійних організацій 
та тісну співпрацю з ними. 

Капличка. 
На великі православні свята приходить священик. Раніше 
приходив щонеділі
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Участь служб у справах дітей у роботі з дітьми

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

На практиці співпраці майже немає. Соціаль-
ний патронаж з боку служб у справах дітей не 
здійснюється. Усе зводиться до обміну докумен-
тами на дитину. Наприклад, коли треба вигото-
вити довідку на неї.

56 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Працівники ПРД готують справу на кожну дитину, 
надсилають її до служби у справах дітей. Звідти, в свою 
чергу, готують листа до міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (того міста, звідки при-
була дитина) про доцільність закріплення соціального 
працівника для здійснення соціального супроводу сім’ї 
неповнолітнього».

«Якщо дитина позбавлена батьківського піклування, пра-
цівники соцслужб супроводжують її в судових установах 
тощо».

Логічно було б припустити, що частина роботи 
з утримуваними у ПРД дітьми, зокрема соціальний 
супровід або психологічна допомога, здійснюється 
службами у справах дітей. Тим більше, що прий-
мальники, відповідно до статті 1 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей»56, мають спільні із соціальними 
службами у справах дітей завдання. 
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Напрацювання навичок самообслуговування
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Діти прибирають свої кімнати, заправляють ліжка, 
прибирають у дворі, працюють на присадибній ділянці».
• «Виробляються навички самообслуговування, праці на 
городі, догляду за квітами.
Формуються навички самообслуговування: прибирання 
кімнати, застилання постелі, прання шкарпеток».
• «Прибирають за собою, стежать за чистотою в групі, 
вишивають, перуть шкарпетки (хлопці), забирають їжу 
з одного віконечка та передають брудний посуд в інше 
(у їдальні)».
• «Мають можливість набувати навички прибирання кім-
нати, застилання постелі. Не мають можливості набу-
вати навички прання, миття посуду, приготування їжі та 
ін. – це було заборонено під час перевірок СЕС».
• «Діти відповідальні за прибирання у спальній та класній 
кімнатах і у дворі».
• «Прибирають за собою. Виготовляють поробки (твор-
чі навички). Разом з тим, у закладі немає місця для ди-
тячих робіт. На партах, де зберігалися речі дітей, були 
лише малюнки та пластилінові фігурки. Тому можна 
припустити, що творчість сьогодні обмежується лише 
малюванням та ліпленням із пластиліну. Із хатньої ро-

боти діти лише прибирають у спальнях. Відчуття, що 
є чіткі правила, де мають знаходитись речі. Наприклад, 
ліжка, на яких спали діти, відрізнялись від інших наявні-
стю рушника на бильцях. Також навіть прибирання не 
можна вважати навичкою самообслуговування. Зокрема 
тому, що засоби для прибирання не перебувають у віль-
ному доступі. У розкладі є спеціально визначений час для 
прибирання – 1 година 15 хвилин. З вітального віршика 
дитини, що висів у кабінеті начальника, зрозуміло, що 
діти самі миють підлогу».
• «Діти самі обслуговують себе: прибирають ліжко, кім-
нату; допомагають під час косметичного ремонту примі-
щення, у висаджуванні зелені на клумбі в прогулянковому 
дворі (при цьому працівники наполягають на тому, що 
діти не повинні отримувати інструментів)».
• «Навички самоконтролю, саморегуляції поведінки, само-
обслуговування. Діти самостійно слідкують за гігієною 
тіла, здійснюють посильне прибирання спальних та ро-
бочих місць, під наглядом – невеличкий ремонт одягу».
• «Підмітають у дворі, прибирають у кімнаті, застеляють 
ліжка, збирають ягоди, слідкують за садом, городом».

ВИСНОВКИ
Робота не є системною, а ті види діяльності, які пропонується виконувати дітям, важко назвати роботою з 

формування навичок самообслуговування.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Практичну реалізацію станадартів з «Положення про приймальни-
ки-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ» щодо набуття 
конкретних навичок було прослідковано на прикладі відповідей респондентів у 
ПРД. Так, серед навичок, які напрацьовуються дітьми, і, зокрема, навичок самооб-
слуговування, були названі такі.

Розклад. 
В розкладі передбачений час для прибирання приміщень

Кімната дитини. 
Діти самі прибирають у спальнях. Разом з тим, у вільному 
доступі засобів для прибирання немає
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Виховання працею

57 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
58 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

«Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі» (1990)57 

«42. Кожен неповнолітній повинен мати право 
на здобуття професійної освіти за спеціальностями, 
які можуть стати в пригоді для його майбутнього 
працевлаштування.

43. У межах, що дають можливість здійснити 
відповідний вибір професії, та з урахуванням ви-
мог адміністрації виправної установи неповнолітнім 
повинна надаватися можливість вибору видів робіт, 
які вони бажають виконувати.

44. Всі національні та міжнародні охоронні нор-
ми, які застосовуються щодо дитячої праці та мо-
лодих робітників, повинні застосовуватися щодо не-
повнолітніх, які перебувають в умовах позбавлення 
волі.

45. Завжди, якщо це можливо, неповнолітнім 
має надаватися можливість для виконання оплачу-
ваної роботи, по змозі в межах місцевої громади, на 
додачу до професійної підготовки, здійснюваної з 
метою поліпшення перспектив їх відповідного пра-
цевлаштування після повернення в свою громаду. 

Вид такої роботи має давати можливість здійсню-
вати відповідну підготовку неповнолітнього до про-
фесійної діяльності після звільнення. Організація 
і методи роботи, що надається у виправних уста-
новах, повинні, наскільки це можливо, відповідати 
організації та методам аналогічних видів робіт у 
громаді, з тим щоб неповнолітні могли підготувати-
ся до умов нормальної трудової діяльності.

46. Кожен неповнолітній, який виконує роботу, 
повинен мати право на справедливу винагороду. Ін-
тереси неповнолітніх та їхньої професійної підготов-
ки не повинні підпорядковуватись цілям отримання 
прибутку даною виправною установою або якоюсь 
третьою стороною. Частина заробітку неповноліт-
нього, як правило, має відкладатися у вигляді за-
ощаджень, які вручаються йому при звільненні. 
Неповнолітній повинен мати право користуватися 
частиною, що залишається, для придбання товарів 
для власного споживання або для відшкодування 
збитків жертвам скоєного ним правопорушення, або 
ж надсилати ці кошти своїй сім’ї чи іншим особам 
за межами виправної установи».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

«Положення про приймальники-розподільники 
для неповнолітніх органів внутрішніх справ»58  
передбачає, що діти: «4.2.4. Залучаються до за-
нять з праці у майстернях ПРД, на земельних 
ділянках по самообслуговуванню з дотриманням 
вимог законодавства про працю та охорону здо-
ров‘я». Під час відвідувань приймальників ви-
явилося, що лише у трьох закладах виховання 
працею відсутнє, а в інших такий тип виховання 
існує.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Виховання працею тісно пов’язане із со-
ціальною адаптацією та навчанням само-
обслуговування. Проте дуже важливо не 
вдатися до трудової експлуатації дітей. 
Тому в цій сфері існують чіткі міжна-
родні стандарти.
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Виховання працею
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Раніше в ПРД працювала майстерня, в якій знаходили-
ся станки. Зараз вона не працює, і нам її не показали. Діти 
прибирають територію, але лише за бажанням, саджа-
ють квіти. Діти залучені до чергування в їдальні».
• «Діти залучаються до суботників, прибирання тери-
торії ПРД, саджання квітів та інше. Заступник началь-
ника повідомила, що діти в жодному разі ніколи не залуча-
ються до будь-якої праці в ПРД. Зі слів вихователя ПРД, 
діти залучаються до праці за власним бажанням. Дитина 
зазначила, що вона прибирає власну кімнату та кімнату 
чергового».

• «Переважно це праця, яка стосується самообслугову-
вання, – прибирання в кімнаті, у дворі; робота на городі. 
Також діти роблять поробки, малюнки, оригамі (це за сло-
вами персоналу)».
• «Здебільшого це прибирання території ПРД. Діти разом 
з інспектором та іншими працівниками ПРД підмітають 
територію, збирають та виносять сміття, доглядають 
за невеличкою земельною ділянкою, квітами».
• «Підмітають на вулиці, прибирають у кімнаті, застеля-
ють ліжка, збирають ягоди, слідкують за садом, городом, 
вишивають та в’яжуть. Але не можна говорити про си-
стемне виховання працею».

ВИСНОВКИ
Окреслена ситуація не є вихованням працею у зв’язку із відсутністю системності й передання корисних для 

дітей навичок. Фактично це лише елементи самообслуговування.

Клумби на прогулянковому дворі. 
Діти допомагають висаджувати квіти та доглядати за 
ними
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Перенаправлення дітей після ПРД

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Згідно з Положенням про ПРД, діти переважно потрапляють 
до шкіл соціальної реабілітації, а «транзитні» діти – в аналогічні 
ПРД країни походження. Зазвичай заклад, до якого передають-
ся діти після ПРД, визначається ухвалою або постановою суду та 
путівкою Міністерства освіти.

Відповіді співробітників ПРД щодо варіантів перенаправлення 
дітей після ПРД свідчать про інше.

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Зазвичай у родину. В особливих випадках за рішенням 
суду – в спеціальні установи, де перебувають діти, що 
скоїли серйозні правопорушення. В разі, якщо дитина 
втекла зі спеціальної установи, вона передається в цю ж 
установу за актом».
• «Дітей передають у школи соціальної реабілітації. Ди-
тина може перебувати у ПРД до 30 діб, а повторно – 60 
діб. Потім районний відділ міліції забирає цю дитину, і вже 
у подальшому все залежить від рішення суду, чи дитину 
віддають на поруки батькам чи відправляють у спеціаль-
ну установу». 
• «Діти у розшуку передаються ініціатору розшуку за ак-
том. Дітей зі спеціальних закладів працівники ПРД повер-
тають у відповідний заклад за актом. «Транзитні» діти 
передаються транзитному ПРД в країні походження або 
ініціатору розшуку. Їх перевозять самі працівники ПРД 
або віддають ініціатору за актом. Акти передачі дітей 
зберігаються в ПРД безстроково».

• «Діти прибувають у ПРД вже з направленням. ПРД має 
підготувати дітей до закладів, в які вони їдуть (до ШСР, 
ПТУ, інших країн), зібрати необхідні довідки, провести об-
стеження, зробити необхідні аналізи, тощо. Діти-тран-
зитники, які прибувають в країну, їдуть до притулків або 
інших закладів для подальшого влаштування».
• «Дітей передають у різні заклади залежно від путівки: 
до 14 років – у школи соціальної реабілітації (Горлівка, 
Херсон, Єнакієво, Запоріжжя), після 14 років – в училища 
соціальної реабілітації (Макіївка, Охтирка)».
• «Останню дитину, яка перебувала в ПРД у березні, 
за кілька скоєних правопорушень направили в професій-
но-технічне училище соцреабілітації імені А.С.Макаренка 
(м.Макіївка). Були випадки, коли за станом здоров’я діти 
переводилися до психоневрологічного диспансеру. Та-
кож були раніше випадки, коли дітей з метою превенції 
девіантних відхилень в поведінці батьки власноруч помі-
щали в ПРД. Якщо в області, де живе дитина, немає ПРД, 
її перенаправляють туди, де ця установа є. До родин по-
вертаються діти, які за віком не потрапляють під підсуд-
ність, винуватість яких не доведено або яким призначено 
умовний строк покарання».

ВИСНОВКИ
У ПРД дітей мають готувати як до влаштування у школу соціальної реабілітації, так і до переміщення у 

спеціальні установи за кордоном або до повернення у родину.

Організація соціальної роботи з дітьми має 
бути системною і залежить від виду установи, 
в яку дитина передається по закінченні тер-
міну перебування у ПРД. Від цього залежать 
цілі та завдання роботи з дітьми, а також 
організація подальшої роботи при потраплянні 
дитини в іншу установу. 
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ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ В СИСТЕМІ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ:  РІВЕНЬ АДАПТОВАНОСТІ ПРД ДЛЯ ЇХ 
ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ У ТИМЧАСОВІ ПУНКТИ УТРИМАННЯ ДІТЕЙ 
РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ (У ТОМУ ЧИСЛІ УТРИМУВАНИХ ПІД ВАРТОЮ 
В ЯКОСТІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ) ПРИЙМАЛЬНИКАХ-РОЗПОДІЛЬНИКАХ

02

Штатний розпис закладів
НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(Токійські правила 1990 року)59

«15.1. В ході набору персоналу не допускаєть-
ся жодна дискримінація за ознакою раси, кольору 
шкіри, статі, віку, мови, релігії, політичних або ін-
ших переконань, національного чи соціального по-
ходження, майнового стану, місця народження чи 
іншого статусу. Політика набору персоналу має 
враховувати національну політику квотного набору 
і відображати різноманітність правопорушників, що 
підлягають нагляду».

Мінімальні стандартні правила ООН щодо 
відправлення правосуддя по відношенню до не-
повнолітніх (Пекінські правила, 1985р.)60 

«22.2. Персонал органів правосуддя у справах не-
повнолітніх має підбиратися з урахуванням різних 
категорій неповнолітніх, які вступають у контакт із 
системою правосуддя у справах неповнолітніх Слід 
докласти зусиль для забезпечення справедливого 
представництва жінок і національних меншин в ор-
ганах правосуддя у справах неповнолітніх».

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990).61 

«81. Персонал повинен бути кваліфікованим, і до 
його складу має входити достатня кількість таких 
фахівців як вихователі, інструктори виробничого 
навчання, працівники соціальних служб, психіатри 
та психологи. Ці та інші фахівці повинні, як прави-
ло, найматися на постійній основі. Це не повинно 
виключати використання фахівців, зайнятих не-
повний робочий день, або тих, що працюють на до-
бровільній основі, у випадках, коли це доцільно і ко-
рисно з точки зору обсягу тієї допомоги та рівня тієї 

підготовки, які вони можуть забезпечити. Виправні 
установи повинні використовувати всі виправні, ви-
ховні, моральні, духовні та інші можливості та фор-
ми допомоги, які видаються доцільними і наявні в 
громаді, й намагатися застосовувати їх з урахуван-
ням індивідуальних потреб і проблем неповнолітніх.

82. Адміністрація повинна забезпечувати ре-
тельний підбір і найм співробітників всіх рівнів і 
професій, оскільки належне управління виправни-
ми установами залежить від їхньої справедливості, 
гуманності, уміння працювати з неповнолітніми, 
професійних навичок, а також особистої придат-
ності до такої роботи. 

83. Для досягнення вищезазначених цілей пер-
сонал слід приймати на роботу як професійних 
співробітників з належною винагородою, щоб за-
лучити і зберегти на роботі підхожих чоловіків і 
жінок. Слід постійно заохочувати персонал виправ-
них установ для неповнолітніх до гуманного, сум-
лінного та ефективного виконання своїх обов’язків, 
до того, щоб їхня поведінка слугувала зразком для 
неповнолітніх та позитивно орієнтувала їх на май-
бутнє.

84. Адміністрація повинна встановлювати такі 
форми організації й управління, які полегшують 
спілкування між різними категоріями персоналу в 
кожному виправному закладі, з метою забезпечення 
співробітництва між різними службами зі спостере-
ження за неповнолітніми, а також між персоналом 
і адміністрацією, з тим щоб персонал, який переб-
уває у безпосередньому контакті з неповнолітніми, 
мав можливість працювати в умовах, що сприяють 
ефективному виконанню ним своїх обов’язків».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

59  Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
60 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
61  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

У будь-якому державному закладі для дітей потрібен штат працівників, 
який буде забезпечувати виконання завдань функціонування закладу та дотри-
мання прав дитини на належному рівні. Крім того, має бути логічним та 
виправданим співвідношення працівників та дітей, які перебувають у закладі.

Міжнародні стандарти описують основні підходи до формування штату 
закладів, де знаходяться діти у конфлікті з законом. Зокрема, слід запобігати 
дискримінації під час прийому на роботу, необхідно забезпечити гендерний ба-
ланс серед працівників, враховуючи те, що у закладі можуть знаходитися різні 
категорії дітей, наявність гуманності у працівників і таких якостей, що дозволя-
ють ефективно працювати з неповнолітніми.
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НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ
Штатний розпис закладів

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

62  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf 
63 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Вимоги до забезпечення установи персоналом 
та його посадові обов’язки, визначені «Положенням 
про приймальники-розподільники для неповноліт-
ніх органів внутрішніх справ»63

«2.1. Начальник ПРД забезпечує організацію ро-
боти щодо виконання покладених на ПРД завдань 
стосовно запобігання правопорушенням серед не-
повнолітніх і здійснення на них необхідного виховного 
впливу, дотримання законності, дисципліни, організа-
ції виховної роботи, професійної підготовки, фінан-
сово-господарської діяльності, затверджує постанови 
про тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті. 
Він є розпорядником кредитів, представляє ПРД у 
державних і громадських організаціях з питань, що 
належать до його компетенції, затверджує функціо-
нальні обов‘язки, процеси і графіки роботи посадових 
осіб, працівників і організовує роботу щодо розгляду 
скарг і заяв.

2.2. Заступник начальника ПРД організовує про-
філактичну та виховну роботу серед неповнолітніх, 
які тримаються у ПРД, забезпечує режим їх утри-
мання і перевезення неповнолітніх до місця влашту-
вання.

2.3. Старший інспектор профілактики й інспектор 
профілактики вживають заходи щодо запобігання 
правопорушенням серед неповнолітніх, які трима-
ються у ПРД, встановленню їх зв‘язків і злочинних 
намірів.

2.4. Старший вихователь і вихователь організо-
вують виховну роботу, забезпечують дотримання 
неповнолітніми правил внутрішнього розпорядку та 
режиму, відповідають за життя та здоров‘я дітей і 
підлітків у закріпленій за ними групі.

2.5. Черговий з режиму здійснює цілодобовий 
нагляд за неповнолітніми, які тримаються у ПРД, і 

забезпечує дотримання ними встановлених правил 
внутрішнього розпорядку та режиму, відповідає за 
збереження матеріальних цінностей і устаткування, 
супроводжує неповнолітніх до місця влаштування.

2.8. Начальник приймальника-розподільника, 
його заступник, старший інспектор, інспектор про-
філактики, старший вихователь, вихователь, черго-
вий і черговий з режиму ПРД мають право:

2.8.1. Вимагати від підприємств, установ та ор-
ганізацій незалежно від форм власності відомості, 
необхідні для влаштування неповнолітніх, установ-
лення їх особи, з‘ясування причин бездоглядності та 
вчинення правопорушень.

2.8.2. Викликати у разі самовільного залишення 
неповнолітніми загальноосвітньої школи або про-
фесійного училища соціальної реабілітації, інших 
спеціальних установ для неповнолітніх батьків (уси-
новителів) або опікунів (піклувальників) і представ-
ників цих закладів для повернення неповнолітніх у 
сім‘ю або зазначені заклади.

2.8.3. Проводити у разі наявності інформації про 
зберігання неповнолітніми заборонених речей, осо-
бистий огляд неповнолітніх, їх речей, посилок, пере-
дач, а також спальних та інших приміщень із скла-
данням протоколу про результати огляду. 

8. Штати приймальників-розподільників для 
неповнолітніх встановлюються і затверджуються 
Міністром внутрішніх справ України відповідно до 
граничної чисельності й фондом оплати праці пра-
цівників ПРД, затвердженим Урядом Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та Севасто-
польською державними адміністраціями».

На практиці виявилась велика розбіжність у ка-
дровому забезпеченні приймальників та у штатних 
розкладах.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському поводженню або 
такому, що принижує гідність, чи покаранню (КЗК, 2002)62

«28. Догляд за неповнолітніми у місцях позбавлення волі вимагає особливих зусиль для того, щоб змен-
шити ризик їхньої подальшої тривалої неадаптації у суспільстві. Це вимагає полідисциплінарного підходу з 
одночасним залученням представників різних спеціальностей (зокрема вчителів, майстрів навчання, психо-
логів), для того щоб знайти відповіді на індивідуальну потребу неповнолітніх осіб в безпечному навчальному 
та соціотерапевтичному середовищі».
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Штатний розпис закладів
НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Заклад розрахований на перебування одночасно 25 ді-
тей, за штатним розкладом передбачено 8 атестованих 
посад та 5 вільнонайманих. Фактично на атестованих 
посадах працюють 3 жінок, 5 чоловіків, на вільнонайманих 
посадах – 5 жінок, чоловіків немає».
• «У ПРД працюють: начальник, 2 вихователі, психолог, 
медсестра, кухар, прибиральниці – жінки і черговий сер-
жант – чоловік.
У ПРД дітей на час моніторингу не було».
• «Штат – 21,5 особи. Дезінфектор (0,5). Вакансія: водій, 
черговий. Вільний найм: завгосп, дезінфектор. 14 ате-
стованих працівників, з них 7 офіцерів – начальник, 3 ви-
хователі, 3 інспектори». 
• «Штат – 19 осіб»
• «За довідкою, наданою в ПРД, кількість співробітників 
становить 14 осіб. З них: 9 атестованого складу і 5 віль-
нонайманого. До атестованого належить керівництво, 
інспектор з профілактики, вихователі, чергові з режиму. 
За цією ж довідкою, штатна чисельність ПРД відповідає 
вимогам наказу МВС про затвердження типового штату 
ПРД МВС».
• «Близько 30 осіб. Жінок вдвічі чи втричі більше. Інспекто-
ри залученні також до профілактичної роботи в школах».

• «Штатна кількість – 12 атестованих працівників, з них 
4 мають вищу юридичну освіту, 3 – вищу педагогічну, 1 – 
середню юридичну, 3 – середню. Рядового та молодшого 
начальницького складу – 6 осіб, середнього та старшо-
го начальницького складу – 6 осіб. Вільний найм – 8 пра-
цівників. Некомплект: 1 штатний працівник (черговий з 
режиму), 2 працівники вільного найму (кухарі), загалом 
штатний розклад відповідає законодавству. Гендерний 
розподіл: 4 жінки (2 – у штаті, 2 – вільний найм), 9 чоловіків 
(з них 3 – вільний найм). Середній вік штатних працівників 
– 35 років. Посадові обов’язки – згідно з положенням про 
ПРД. У той час, коли у закладі немає неповнолітніх, пра-
цівники ПРД залучаються до роботи у КМДН та слідстві. 
Кількість утримуваних з початку 2013 року – 2 особи (у 
2012 році – 15 осіб, з них потрапило у 2012 році 14 осіб)».
• «Атестовані – начальник, старший вихователь, вихо-
ватель, інспектори профілактики (жінка для роботи з 
дівчатами та чоловік – з хлопцями), старший з режиму, 
черговий з режиму (4), водій. Неатестовані – бухгалтер, 
секретар, завгосп, повар, дезінфектор, фельдшер, при-
биральник, працівник підсобного господарства. Середній 
вік працівників – 38–45 років. Посадові обов’язки відповіда-
ють положенню про ПРД. Всього – 23 особи».
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За штатним розкладом у кожному закладі працює від 13 до 30 працівників різного ступеня залучення, при 
цьому дітей обмаль – 1–3 особи за квітень-травень 2013 року. Серед персоналу відсутні соціальні працівники, 
мало психологів та осіб з педагогічною освітою. Однак переважна більшість – атестовані співробітники МВС 
із юридичною освітою. Є суттєві сумніви, що персонал має спеціальну підготовку для роботи із дітьми, що 
підтверджується наступними спостереженнями.
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НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ
Фах та професійна підготовка працівників

Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням 
(Токійські правила, 1990)64 

«15.2. Особи, які призначаються для здійснення 
не пов’язаних із тюремним ув’язненням заходів, по-
винні володіти відповідними особистими якостями 
і по змозі належною професійною підготовкою та 
практичним досвідом. Такі вимоги мають бути чітко 
визначеними.

16.1. Мета професійної підготовки полягає в 
тому, щоб роз’яснити персоналу його обов’язки сто-
совно повернення правопорушника до нормального 
життя в суспільстві, забезпечення дотримання прав 
правопорушника і захисту суспільства. Підготовка 
також повинна сприяти розумінню персоналом не-
обхідності здійснювати співробітництво та коорди-
нувати діяльність із відповідним установами.

16.2. До вступу на службу персонал проходить 
підготовку, яка передбачає інструктаж щодо харак-
теру заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язнен-
ням, цілей нагляду і різних способів застосування 
не пов’язаних із тюремним ув’язненням заходів.

16.3. Після вступу на службу персонал підтри-
мує і вдосконалює свої знання та професійні навич-
ки шляхом проходження підготовки без відриву від 
служби і на курсах підвищення кваліфікації. Для 
цього створюються відповідні умови».

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року).65

«6.3 Особи, які використовують дискрецій-
ні повноваження, повинні володіти відповідною 
кваліфікацією або підготовкою для їх розсудливого 
застосування відповідно до своїх функцій і повно-
важень.

12.1. Для виконання своїх функцій найкращим 
чином службовці поліції, які часто або виключно 
займаються неповнолітніми або які головним чином 
займаються попередженням злочинності серед не-
повнолітніх, повинні пройти спеціальний інструк-
таж і підготовку. Для цього у великих містах мають 
бути створені спеціальні підрозділи поліції.

22.1 Для забезпечення і підтримання необхідної 
професійної компетентності всього персоналу, що 
займається справами неповнолітніх, слід викори-
стовувати професійну підготовку, навчання в про-
цесі роботи, курси перепідготовки та інші відповідні 
види навчання».

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990).66 

«85. Персонал повинен отримувати таку підго-
товку, яка давала б йому можливість ефективно 
виконувати свої обов’язки, що передбачає, зокре-
ма, підготовку в галузі дитячої психології, благо-
получчя дитини та ознайомлення з міжнародними 
нормами в галузі прав людини і дитини, зокрема із 
цими Правилами. Персонал повинен підтримувати й 
удосконалювати свої знання та професійні навички 
шляхом відвідування курсів професійної підготовки 
без відриву від роботи, які повинні організовуватись 
через належні періоди часу протягом всієї його про-
фесійної діяльності.

86. Директор виправної установи повинен мати 
кваліфікацію, відповідну покладеному на нього 
завданню з точки зору адміністративних здібно-
стей, належної підготовки та досвіду, і має вико-
нувати свої обов’язки протягом повного робочого 
дня».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

64 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
65 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
66  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

Вище вже було відмічено брак фахівців із педагогічним та психо-
логічним фахом у ПРД. Міжнародні стандарти чітко визначають 
необхідність спеціальної фахової підготовки працівників для робо-
ти з дітьми, зокрема для проведення психологічної реабілітації та 
надання освітніх послуг. За необхідністю вони мають проходити 
спеціальну перепідготовку та регулярне підвищення кваліфікації з 
тем, пов’язаних із роботою з дітьми в подібних закладах.
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Фах та професійна підготовка працівників
НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

«Положення про ПРД для неповнолітніх органів 
внутрішніх справ» питанню перепідготовки персо-
налу уваги не приділяє. Разом з тим, про це йдеться 
в Законі України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей»67, у якому 
до таких установ віднесені й ПРД. 

Стаття 14. Кадрове забезпечення діяльності ор-
ганів і служб у справах дітей та спеціальних уста-

нов і закладів соціального захисту для дітей: «З ме-
тою належної організації діяльності органів і служб 
у справах дітей та спеціальних установ і закладів 
соціального захисту для дітей держава забезпечує 
спеціальну підготовку і перепідготовку керівників 
та фахівців (педагогів, соціальних психологів, соціо-
логів, юристів, медичних працівників і працівників 
правоохоронних органів)».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

67 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Начальник ПРД – освіта вища, Донецький юридичний 
університет. Вихователі: один має вищу педагогічну 
освіту, за фахом учитель фізкультури, другий вихова-
тель – освіта середня, профтехучилище. Медична се-
стра має середню медичну освіту, за фахом фельдшер».
• «Два вихователі мають вищу педагогічну освіту, на-
чальник та сержант – вищу юридичну освіту».
• «Усі вихователі, психолог, адміністрація мають вищу 
освіту. Кухар, прибиральниця, медсестра – середню 
спеціальну освіту». 
• «Вихователь та інспектор з профілактики мають 
вищу освіту, що відповідає посадам, які вони обіймають. 
Спеціалісти, яких опитували, мають юридичну і педа-
гогічну освіту, з чого можна припустити, що їх освіта 
відповідає займаній посаді. Наявність педагогічної освіти 
також є перевагою з огляду на те, що в ПРД немає про-
фесійно-організованої освіти».

• «Весь атестований склад персоналу має юридичну 
освіту. Одна особа (заступник начальника) – вищу педа-
гогічну освіту. 11 осіб – вища освіта. 4 особи – середня 
спеціальна освіта. 1 особа – педагогічна освіта».
• «Серед працівників ПРД у трьох є вища педагогічна 
освіта, інші мають юридичну (вищу або середню спеціаль-
ну). Додаткових курсів у галузі психології, дитячої педа-
гогіки не мають. Курсів підвищення кваліфікації немає. 
Єдиний випадок участі в освітніх заходах – відрядження 
на триденні курси, присвячені ВІЛ/СНІД та організовані 
La Strada».
• «Фах начальника – вища юридична освіта. Інші мають 
педагогічну, соціальну або юридичну освіту. Переважно 
працівники ПРД мають вищу юридичну, педагогічну, со-
ціально-педагогічну освіту. Вікову психологію та педаго-
гіку вивчали в ВНЗ».

Кількість психологів та медичного персоналу в закладах представлена нижче:

ПРД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Психолог Немає Є Немає Немає Є Немає Є Немає

Медичний 
працівник

Фельдшер Медична 
сестра

Фельдшер Фельдшер Дві 
медсестри

Фельдшер Фельдшер Медична 
сестра

Медична 
сестра
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За штатним розкладом у кожному закладі працює від 13 до 30 працівників різного ступеня залучення, при 
цьому дітей обмаль – 1–3 особи за квітень-травень 2013 року. Серед персоналу відсутні соціальні працівники, 
мало психологів та осіб з педагогічною освітою. Однак переважна більшість – атестовані співробітники МВС 
із юридичною освітою. Є суттєві сумніви, що персонал має спеціальну підготовку для роботи із дітьми, що 
підтверджується наступними спостереженнями.
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НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ
Підвищення кваліфікації співробітників ПРД

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Атестовані працівники раз на 5 років проходять курси 
підвищення кваліфікації при УМВС України».
• «Безпосередньо курсів підвищення кваліфікації немає. 
Перепідготовку персонал не проходить. Раніше була 
можливість брати участь у семінарах і тренінгах, які 
проводили громадські організації. Останні 3-4 роки, на 
думку персоналу, громадські організації не активні в цьо-
му питанні. Були на екскурсії в ПРД у Вінниці та Києві. Всі 
зацікавленні у підвищенні знань та компетентності».
• «Немає підвищення кваліфікації».
• «За словами начальника, він проводить навчання пер-
соналу в ПРД з різних тематик. Наявна кімната для 
навчання персоналу в адміністративному корпусі. Сам 
приймати участь у курсах підвищення кваліфікації не 
має можливості. Начальник повідомив, що із задоволен-
ням приймав би участь у таких заходах, особливо якби 
це було безкоштовно. Вважає важливим обмін досвідом з 
колегами на таких заходах. Вихователь і начальник про-
ходили курси останній раз три роки тому. В проходженні 
курсів зацікавлені. Цікавлять тренінги з педагогіки та 
психології».
• «Відбувається в межах МВС. Про частоту і кількість не 
йшлося».

• «За словами персоналу, на базі обласного управління 
МВС проводяться курси підвищення кваліфікації, або ча-
сом громадські організації організовують тренінги для 
спеціалістів. Було зазначено, що раніше таких можливо-
стей було більше. Теми, за якими проводили заходи, - з 
питань попередження насильства, ВІЛ/СНІД».
• «За словами психолога, навчання здійснюється у рам-
ках планів підвищення кваліфікації. Разом з тим обмін 
досвідом між психологами ПРД не проводиться, що було 
б цікаво. За словами старшого вихователя, навчання ор-
ганізовують НДО, державних курсів не має».
• «Підвищення кваліфікації не здійснюється, але воно 
вкрай необхідне. Також потрібна спеціальна літерату-
ра до питань організації режиму дня для таких дітей, 
не вистачає регламентації роботи через правові акти, 
одного Положення не вистачає. Наприклад, нещодавно у 
ПРД були діти із ДЦП, ніхто не знав, як їх оформляти та 
як із ними поводитися, кого можна залучити для допомо-
ги персоналу. Нормативно перебування таких дітей не 
врегульоване».
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Підвищення кваліфікації є недостатнім. Несистемні семінари від громадських організацій проблему не 
вирішують. З боку недержавних організацій це скоріше пропозиції взяти участь в тих чи інших проектах, ніж 
підвищення кваліфікації працівників. Від персоналу до членів моніторингових груп надійшли численні запити 
щодо підвищення кваліфікації та організації зустрічей із колегами з інших установ та ПРД

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Під час візитів у співробітників закладів запитували про мож-
ливості підвищення кваліфікації та відповідність цього процесу ре-
альним потребам.
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Компетентність співробітників ПРД з питань прав дитини
НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Очевидно, що для реалізації цих вимог по-
трібні знання прав дитини, відповідні навички та 
ставлення.

Водночас національне законодавство не мі-
стить спеціальних положень із цих питань. Тому 
ситуація у закладах є наслідком цього.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

68 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

Безумовно, компетентність з питань прав 
дитини є необхідною для всіх працівників ПРД. 
Без цього не можна впроваджувати програми 
роботи з дітьми та організовувати у закладі 
простір, дружній до дитини.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)68

«87. В ході виконання своїх обов’язків персонал 
виправних установ повинен поважати і охороняти 
людську гідність та основні права всіх неповнолітніх 
таким чином:

а) жоден співробітник виправних установ не може 
застосовувати, провокувати або допускати будь-які 
тортури чи будь-яке інше жорстоке, нелюдське або 
таке, що принижує гідність, поводження чи пока-
рання під жодним приводом і за жодних обставин;

b) весь персонал має рішуче виступати проти 
будь-яких актів корупції і боротися з ними, негайно 
повідомляючи про них компетентні органи;

с) весь персонал повинен дотримуватися цих 
Правил. Співробітники, які мають підстави вважати, 
що було або може бути допущено серйозне пору-
шення цих Правил, повинні повідомляти про це у 

вищі інстанції або органи, уповноважені розглядати 
і усувати недоліки;

d) весь персонал повинен забезпечувати повну 
охорону фізичного і психічного здоров’я неповноліт-
ніх, що передбачає захист від фізичних, сексуальних 
зловживань та експлуатації й знущань над психікою 
людини, і вживати, коли це потрібно, негайних за-
ходів для забезпечення медичного спостереження;

е) весь персонал повинен поважати право не-
повнолітнього на особисте життя і, зокрема, збері-
гати конфіденційний характер усіх відомостей, що 
стосуються неповнолітніх або їхніх сімей, отриманих 
в ході виконання професійних функцій;

f) весь персонал повинен прагнути звести до міні-
муму відмінність між життям усередині виправної 
установи і поза нею, що може позначитися на на-
лежній повазі до гідності неповнолітніх як людей».
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НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ
Компетентність співробітників ПРД з питань прав дитини

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Спостереження показали, що працівники ПРД не дуже 
компетентні у питаннях прав дитини і ставляться до 
цього з осторогою, під час інтерв’ювання звучали на-
ступні фрази: «Про які права дітей можна говорити, якщо 
ці діти – порушники закону».
• «Лише загальний рівень, що є особистим світоглядом 
кожного працівника. Конкретно відсутні. Начальник пові-
домила, що постійно проводить інструктаж для всього 
персоналу, як поводитися з дітьми. Але робиться скорі-
ше для того, аби унеможливити проблеми з прокурату-
рою чи батьками».
• «За словами інспектора, самостійно прочитана конвен-
ція з прав дитини».
• «Начальник повідомив, що проводить лекції з питання 
прав дитини. Вихователь повідомив, що жодних знань про 
права дитини немає».

• «За словами однієї з працівниць, вона проходила навчан-
ня з прав дитини, протидії торгівлі людьми, які організо-
вували громадські організації».
• «Працівники достатньо обізнані з питань прав дитини 
(у тому числі щодо міжнародних стандартів), але про-
фесійної підготовки не мають через неможливість її от-
римати».
• «Компетентність з окремих питань прав дитини наяв-
на, наприклад, з правом на свободу від жорстокого повод-
ження та тортур добре знайомі усі працівники. Началь-
ник ПРД особливу увагу приділяє реалізації цього права у 
своєму закладі. Грати на вікнах та постійне перебування 
під наглядом не вважають жорстоким поводженням».
• «Спеціальної підготовки не проходили».

ВИСНОВКИ
Очевидно, що прочитана Конвенція про права дитини є добрим кроком, але не означає усвідомлення її 

положень. На жаль низький рівень розуміння прав дитини – досить характерна риса для органів державної 
влади та співробітників державних закладів, які працюють з дітьми та в інтересах дітей. Це підкреслювалось 
Коаліцією громадських організацій «Права дитини в Україні» й у звіті до Комітету ООН з прав дитини. 

Поодинока ініціатива громадських організацій у роботі з підготовки співробітників ПРД у сфері прав дитини 
не вирішують проблему в повному обсязі. 

Інформаційний стенд «Конвенція ООН про права дитини». 
Для реалізації високих міжнародних стандартів стосов-
но кваліфікації працівників у місцях несвободи для дітей 
потрібні знання прав дитини, відповідні навички та став-
лення

Стенд з книжками. 
Більшість книжок видані недержавними організаціями і орієн-
товані на державних службовців і тих, хто працює з дітьми
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Врахування прав дитини при виконанні посадових обов’язків
НАЯВНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

Навіть у тих закладах, де рівень розуміння 
проблеми вищий, інтереси дитини важко враху-
вати у повному обсязі через протиріччя у деяких 
ситуаціях самого Положення про ПРД, про що 
зазначалось раніше. На практиці чітко просте-
жується викривлене розуміння прав дитини.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «При виконанні службових обов’язків персонал керуєть-
ся скоріше людськими почуттями, жалістю до цих дітей, 
а не розумінням необхідності дотримання прав дитини. 
Чітких знань не має ні в кого».
«Не враховуються».
• «Окремої інформації про те, яким чином вони врахо-
вують права дитини чи їх найкращі інтереси немає. За 
спостереженнями можна припустити, що це або не відб-
увається загалом, або спорадично. Наприклад, незважаю-
чи на те, що контакт із батьками (зустріч) за порядком 
ПРД має тривати 20 хвилин (!!!), вони дозволяють спілку-
ватися дитині з батьками, скільки вони хочуть (відповід-
но до графіку ПРД)».
• «Працівники вважають, що мають підготовку з прав 
дитини, яку отримали завдяки власному досвіду та нав-
чанню у ВУЗі, де була загальна правова підготовка, лекції 
з прав людини, а також низка предметів, які стосувались 
дитини, зокрема стосовно допиту неповнолітніх, психо-
логічних особливостей її розвитку тощо.)»

• «У закладі добре розуміють необхідність створення 
приватного простору і права вибору та намагаються 
його створювати (окремі шафи у душовій, можливість 
обирати одяг або користуватись власним одягом). Але 
на практиці з цим виникають певні проблеми: наприклад, 
згідно з інструкціями дитину не можна залишати одну, 
а право вибору в питаннях одягу або організації дозвілля 
дуже залежить від матеріального забезпечення».
• «Коли дитина захворіла, не ігнорують її скарги. Коли 
діти нарікають на насильство з боку однолітків, пе-
ревіряють факти. Діти не дискримінуються за віком, на-
ціональною приналежністю, статтю».

ВИСНОВКИ
Питанням врахування прав дитини та забезпеченню її найкращих інтересів належної уваги не приділяєть-

ся. Таку ситуацію необхідно змінити якомога швидше.

При визначеному рівні обізнаності з правами 
дитини відповіді щодо їх врахування в роботі 
не викликають великого здивування. 
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НАЯВНІСТЬ І ОБЛАШТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УТРИМУВАНИХ

Технічний стан закладів, де перебувають діти 
в умовах обмеження волі, визначається міжна-
родними стандартами.

На даний час у ПРД можуть перебувати як 

мінімум дві категорії дітей: діти, які порушили за-

кон і знаходяться у закладі за рішенням суду, і 

ті, що втекли із закладів соціальної реабілітації, 

а також «транзитні» діти, які зазвичай не скоїли 

жодного правопорушення і можуть бути малі за 

віком.

Очевидно, що таким різним категоріям дітей 

мають бути надані різні умови. Якщо говорити 

про реформування ПРД у заклад іншого типу, то 

можливість дотримання різного режиму для різ-

них дітей має бути безумовною.

Для цього було досліджено умови функціону-

вання ПРД, зокрема їх технічне забезпечення.

Стан будівель, приміщень і меблів

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)69 

«28. Неповнолітні повинні утримуватися тільки в 
умовах, які повністю враховують їхні особливі по-
треби, статус і особливі вимоги відповідно до їх віку, 
індивідуальності, статі та виду правопорушення, а 
також психічного і фізичного стану і які максималь-
но захищають їх від шкідливого впливу і потра-
пляння в небезпечні ситуації. Основним критерієм 
розподілу неповнолітніх, позбавлених волі, на різні 
категорії має бути забезпечення такого виду догля-
ду, який найбільшою мірою відповідає особливим по-
требам окремих осіб і забезпечує захист їх фізичної, 
психічної та моральної цілісності й благополуччя.

31. Позбавлені волі неповнолітні мають право 
на умови та послуги, що відповідають усім вимогам 
санітарії, гігієни та поваги до гідності людини.

32. Виправні установи для неповнолітніх та умо-
ви в них мають відповідати меті перевиховання не-
повнолітніх, що перебувають в них, за умови при-
ділення належної уваги потребам неповнолітніх в 
усамітненні, емоційним стимулам, забезпеченню 
можливості спілкування з однолітками і участі в 
заняттях спортом, фізкультурою та проведенні до-
звілля. Планування і конструкція приміщень, при-
значених для неповнолітніх, повинні зводити до 
мінімуму можливість виникнення пожежі та гаран-

тувати безпечну евакуацію з приміщень. Для безпе-
ки неповнолітніх встановлюється ефективна пожеж-
на сигналізація і відпрацьовуються дії на випадок 
пожежі. Виправні установи не повинні розташовува-
тися в районах, відомих як небезпечні для здоров’я 
або пов’язані з іншими ризиками.

33. Спальні приміщення, як правило, повинні 
складатися з кількох кімнат для невеликих груп або 
окремих кімнат на одну людину, залежно від місце-
вих стандартів. У час, передбачений для сну, про-
водиться регулярне ненав’язливе спостереження за 
всіма спальними приміщеннями, зокрема за індиві-
дуальними кімнатами і кімнатами для груп, з метою 
забезпечення захисту кожного неповнолітнього. Ко-
жен неповнолітній відповідно до місцевих або націо-
нальних норм повинен забезпечуватись необхідними 
постільними речами, які мають видаватися чистими, 
підтримуватись у належному порядку і змінюватися 
досить часто, щоб забезпечувалась їх чистота.

34. Санітарні вузли мають розміщуватись та-
ким чином і в такій мірі відповідати встановленим 
нормам, щоб кожен неповнолітній міг у будь-який 
момент справляти свої природні потреби в самоті, 
чистоті й пристойних умовах».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

69 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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• «Заклад розташований у будівлі, якій понад 100 років і 
яка капітально ремонтувалася більше ніж 20 років тому. 
Поточний ремонт проводиться силами працівників ПРД: 
фарбуються стіни, латається дах, проведено водопо-
стачання, встановлено бойлер. Але загалом будівля зна-
ходиться в жахливому стані: в коридорах падає штука-
турка зі стін, вікна дуже старі, мабуть ровесники будівлі, 
вікна невеликі з ґратами, кімнати незатишні з сірими 
стінами, металевими ліжками».
• «Загалом стан будівель задовільний. В одній будівлі зна-
ходяться чергова, спальні кімнати, ізолятор, медична 
кімната, кімнати, в яких перебуває дитина для навчань і 
профілактичної роботи (робоча кімната та кімната для 
релаксації), три адміністративні кімнати: кабінети на-
чальника і вихователів, медична кімната, їдальня, кухня, 
туалет, душова, кімната зберігання одягу та прання. На 
задньому дворі – склади та майстерні. Є будинок, при-
леглий до головного корпусу, з двома окремими входами, 
проте нас туди не впустили. Склад і кухня мають вікно, 
через яке передаються продукти. За призначенням вони 
не використовуються. Льох, будка для собаки, але порож-
ня. У дворі, куди діти ходять гуляти, є альтанка, квіти, 
дерева, дитячий майданчик з гойдалкою, гімнастичними 
снарядами, веселкою. Дах у задовільному стані. Наявний 
косметичний ремонт. Шпалери виглядають добре, чисті, 
без дірок. На стінах коридору, кабінету начальника, робо-
чої та чергової кімнат є ряд вагонки. У туалеті та ду-
шовій стара плитка, у маленьких коридорах, дисциплінар-
ній кімнаті стіни пофарбовані двома кольорами, вгорі 
білою, а знизу синьою фарбою, у пральні – плитка та по-
білка. За словами персоналу, шпалери купували за власні 
гроші. У коридорах лінолеум з латками, у кімнатах є ще 

килими. За словами персоналу, лінолеум теж купували за 
свої кошти. В їдальні дерев’яна підлога, у туалеті стара 
пофарбована плитка, у душовій та кухні кам’яні плити. 
Опалення централізоване, є гаряча вода. 
Крім дисциплінарної, ізолятора, туалету, душової та 
коридорів, у всіх приміщеннях є вікна і потрапляє денне 
світло. В кімнатах світильники із фольгою, яка робить 
світло приглушеним, оскільки воно вночі ввімкнено. Сан-
техніка у нормальному стані. Раковини в туалеті теж 
були придбані за рахунок вихователів. Ґрати є на дверях і 
вікнах. Але ті, що на дверях, не використовуються. 
Спеціальної ігрової немає, але для цього використовують 
робочу кімнату. В спальнях ліжка охайно застелені, в них 
чисто та охайно, на стінах аплікації, начебто зроблені 
вихованцями. У дверях спалень – вікна, через які можна 
спостерігати за дитиною. Вимикачі світла знаходяться 
в коридорі. 
Душовою користуються раз на тиждень і при прийомі 
дитини. Вона чиста, але потребує ремонту. Є душ, два 
гачки для речей, господарське мило і мочалка. Туалет чи-
стий. Дві кабінки, одна з дверми на повний зріст – це ка-
бінка для персоналу, друга кабінка з низькими дверцятами 
– для вихованців. У туалеті наявні дві раковини. Вечірні 
та ранкові гігієнічні процедури відбуваються в туалетах, 
тобто дитина не має можливості прийняти душ. У две-
рях є отвір, який дозволяє слідкувати за дітьми. 
Один великий коридор, є стенд з публікаціями громадсь-
ких та державних організацій. Більшість публікацій для 
персоналу, але щось є і для дітей. Коридор веде до двору, 
в якому діти гуляють. У коридорі шафки. Більшість ша-
фок порожні, в деяких брудні речі. 

70  Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи для дітей»70 

Стаття 13. Матеріально-побутове і медичне 
забезпечення дітей у спеціальних установах та 
закладах соціального захисту для дітей: «Осо-
бам, поміщеним у ПРД для дітей, загальноосвіт-
ні школи і професійні училища соціальної реа-
білітації, центри медико-соціальної реабілітації 
дітей, спеціальні виховні установи та притулки 
для дітей, створюються належні житлово-поб-
утові умови відповідно до встановлених правил 
санітарії та гігієни».

Нижче наводимо опис будівель та їх техніч-
ного обладнання за звітами моніторингових груп.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Коридор, що веде до заднього двору, порожній, чистий. На 
підлозі килим. 
Коридор, що веде з їдальні до пральні, світлий, чистий. Є 
комора, в якій знаходяться речі для дітей. Є дисциплінар-
на кімната, яка, за словами працівників, не використо-
вується, вона без вікон і має гнітючий вигляд. 
В їдальні знаходиться два столи, біля яких дев’ять 
стільців. Кабінет начальника найбільший, з ремонтом. 
Є два столи, шафа, тумбочки, рослини, килим на підлозі. 
Комп’ютер власний. 
За схемою один кабінет вихователя. 
За словами персоналу, робоча кімната використовується 
як класна, ігрова і для зустрічей. Дитина там проводить 
більшу частину дня. Кімната чиста, є лише три столи 
і чотири стільця, сейф і телевізор. На підлозі лінолеум. 
Але, як і в їдальні, столи дуже високі (десь на 10 см вище 
за стандартний робочий стіл). Тому можна припустити 
що для дітей, нижчих за дорослих середнього зросту, 
вони не зручні. 
Разом з тим, бібліотека (яка, за словами персоналу, є зе-
леною кімнатою та кімнатою релаксації) теж більше схо-
жа на кабінет вихователя. У кабінеті вихователя робо-
чий стіл, шафа, сейф, два стільця, комп’ютер, принтер. 
Кабінет психолога за схемою називається бібліотека, за 
словами персоналу це зелена кімната та кімната для ре-
лаксації. У ньому є  диван, стіл, стілець, ноутбук, шафа, 
сейф, книжкова шафа, в якій зберігаються підручники, 
олівці, настільні ігри, пазли. За словами персоналу, олівці 
та ручки купуються його персоналу. Більше схожа на до-
датковий кабінет вихователя. 
У кухні – три раковини, чотири столи для приготування 
їжі, електрична плита, холодильник, великі каструлі, ін-
ший посуд. 
У черговій частині – робочий стіл з комп’ютером, те-
лефон, телеграф, аптечка з термометром, ліками для 
зниження температури та інше, на стіні – розклад, ін-
формація про прийом громадян, план евакуації, телефони 
служб у справах дітей, гарячої лінії, тощо».
• «Стан даху в деяких місцях аварійний, це стосується 
прибудови, у якій знаходиться вхід у ПРД, чергової, дис-
циплінарної кімнат, кімнати і спальні попереднього утри-
мання, підвалу. Стан стін у деяких місцях аварійний, це 
стосується прибудови, у якій знаходиться вхід у ПРД, 
чергової і дисциплінарної кімнат, кімнати і спальні попе-
реднього утримання. Паркет покритий лаком, а в деяких 
місцях пофарбований. Не змогли провірити, як працює 
опалення, оскільки опалювальний сезон закінчився. Холод-
на вода присутня постійно. У ПРД є котел для нагрівання 
води, але через відсутність дітей його не використову-

ють. У прибудовах вогко. За словами директора, вони 
самотужки намагаються підтримувати косметичний 
ремонт».
• «Стан будівель задовільний. Наявний ремонт. Колір стін 
здебільшого синій, зелений. Розмір вікон стандартний. 
Ґрат немає, лише на вікні в карантинній кімнаті. Вікна – 
сучасні склопакети. Стан меблів задовільний. Приміщен-
ня чисті. Двір прибраний, висаджені клумби та інше».
• «Загальний стан будівлі – добрий. ПРД розташовано на 
двох перших поверхах будівлі. Стіни пофарбовані, підло-
га вкрита лінолеумом. Приміщення світле. Вікна стан-
дартні, пластикові. На вікнах є ґрати. Ґрати є також у 
спальних кімнатах біля входу. Меблі в нормальному стані. 
Бракує шафок і поличок, як в усіх ПРД».
• «Використовується лише половина площі будівлі. Ре-
монт зроблено у тій частині, де найчастіше бувають 
діти, у спальнях, навчальному класі, їдальні, туалетах, 
кімнаті прийому громадян, медичному кабінеті, ізоляторі. 
Разом з тим потребує ремонту душова. Мала кількість 
спалень, що, скоріш за все, унеможливлює розведення різ-
них груп дітей. Приміщення занадто великі для тієї кіль-
кості осіб, що перебуває зараз. Разом з тим неможливо 
розмістити заявлену кількість осіб. Є лише дві спальні по 
шість ліжок. Заявлено, що ПРД розраховане на 50 осіб. 
У приміщенні було свіже повітря, природне освітлення, 
тепло. Разом з тим є ґрати на вікнах. На цокольному по-
версі замість дверей  залізні ґрати з ручками лише для 
персоналу зі сторони коридору. Бібліотека, зелена кімна-
та знаходяться в іншому корпусі. Спортивний майданчик 
у задньому дворі, але він не використовується».
• «В будівлі ПРД відносно свіжий косметичний ремонт. 
Стіни без пошкоджень, підлога вкрита ламінатом та 
лінолеумом. Колір стін: світло-бежевий, світло-фіоле-
товий, рожевий. У всіх спальних кімнатах по два великих 
вікна (за виключенням кімнати на 4 особи – там вікно 
одне). Вікна в усьому приміщенні із ґратами. Природне та 
штучне освітлення задовільні всюди, окрім дисциплінар-
ної кімнати».
• «Навколо будівлі колючий дріт, на вікнах ґрати, вікна 
достатньо великі, в кімнатах достатньо природного 
світла. Стан будівель різний (у минулому в закладі розмі-
щувалися конюшні) – у деяких кімнатах зроблено ремонт, 
в інших – стан задовільний, але ремонт потрібний. Зеле-
на кімната відремонтована, є обладнання, меблі в добро-
му стані. Коридори обклеєні шпалерами в бежевий колір. 
Спальні, ізолятор і дисциплінарний куточок пофарбовані 
в синій неприємний колір, шпалери в спальнях заборонені 
санепідемстанцією. Ліжка та шафи в задовільному стані, 
але старі».
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ВИСНОВКИ
Наведені описи свідчать про те, що у більшості закладів можливе влаштування різних груп та організація 

різних режимів. Стурбованість викликають свідчення про те, що відносно добрий стан приміщень підтримуєть-
ся за ініціативою начальника, а не є частиною системної державної роботи.

• «Приміщення у дуже доброму стані, все відремонтова-
не, введено в експлуатацію у 2003 році. Загальний вигляд 
приємний і затишний. Ґрат на вікнах немає. Дах з мета-
лочерепиці, стіни цегляні, на підлозі – плитка, частково 
ковролін або лінолеум. Наявна гаряча та холодна вода, 
освітлення добре. Є чотири кімнати для дітей, душова, 
туалетна, ігрова кімнати, кімната для речей, їдальня 
та кухня, дисциплінарна кімната, спортивний майданчик, 
кімната для зустрічей, архів, актова зала. Також є всі не-
обхідні приміщення для персоналу: кімнати вихователів, 
психолога (вона ж зелена кімната), кабінет медичної се-
стри, начальника, кімната для дезінфекції речей та інші 
господарські приміщення».

• «Дезінфекторська, душова та пральня знаходяться в 
одному блоці й розташовані послідовно по проходженню 
дітей. У пральні є дві машини-автомати, у сусідній кім-
наті знаходиться міні-комора для зберігання дитячих 
речей. У закладі є одна парта, стільці, ліжка, книжкові по-
лиці та шафи, тумбочки біля ліжок, шафи для одягу, тре-
нажер та тенісний стіл. На стінах – плакати про права 
дитини та інша інформація від ЮНІСЕФ та «Ла-Страда». 
В закладі є невелика бібліотека та фільмотека, а також 
настільні ігри, набори картону, альбоми для малювання 
тощо».

Спальня. 
На відміну від міжнародних стандартів, спальні в прий-
мальниках-розподільниках розраховано мінімум на трьох 
дітей. Вночі вони зачиняються, через що діти не мають 
вільного доступу до вбиралень

Стан даху. 
Деякі заклади потребують капітального ремонту

Фасад будинку. 
Технічний стан приміщень ПРД різний: деякі заклади в гар-
ному стані, а частина потребують ремонту

Ізолятор. 
В деяких закладах косметичний ремонт у приміщеннях, як, 
наприклад, у цьому ізоляторі, зроблено за гроші працівників
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НАЯВНІСТЬ І ОБЛАШТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УТРИМУВАНИХ

Розподіл вихованців на групи (категорії)

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)71 

«28. Неповнолітні повинні утримуватися тільки 
в умовах, які повністю враховують їхні особливі по-
треби, статус і особливі вимоги відповідно до їх віку, 
індивідуальності, статі та виду правопорушення, а 
також психічного і фізичного стану і які максимально 
захищають їх від шкідливого впливу і потрапляння 
в небезпечні ситуації. Основним критерієм розподілу 
неповнолітніх, позбавлених волі, на різні категорії 
має бути забезпечення такого виду догляду, який 
найбільшою мірою відповідає особливим потребам 
окремих осіб і забезпечує захист їх фізичної, психіч-
ної та моральної цілісності й благополуччя».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Принципи розподілу вихованців на групи ре-
гламентуються Положенням про ПРД. Однак на 
практиці розподіл не здійснюється через неве-
лику кількість дітей в установах. Фактично діти 
розподіляються лише за статтю, хоча у більшості 
закладів існує можливість розділення дітей за 
різними ознаками.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

71 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «В основному розподіл здійснюється відповідно до статі. 
Дітей мало або ж немає взагалі, тому немає необхідності 
розподіляти за іншим принципом».
• «Теоретично є, бо наявні 9 спалень для дітей. Проте, 
за словами адміністрації, одночасно багато дітей в них 
не буває. За 2011–2012 рр. в ПРД утримували 36 дітей, за 
2013 рік – 7 дітей».
• «Під час відвідування були дві «транзитні» дитини: 
дівчина та хлопчик. Дівчина розмістилась у спальні для 
дівчат, хлопчик в ізоляторі. Розпорядок дня для всіх груп 
спільний, отже, весь час діти знаходилися разом. Разом 
з тим у закладі є банні дні. То припускаю, що в таких ви-
падках можуть до душу йти і кілька дітей. Хоча у душовій 
є лише одне мило, яке доступно лише для дітей високого 
зросту і яке знаходиться між двома відділеннями».

• «За словами адміністрації, розподіл відбувається на-
ступним чином: дівчата окремо від хлопців; діти, що 
перебувають під слідством, окремо від тих, хто отри-
мав судовий вирок; діти, які потрапили до ПРД вперше, 
окремо від тих, хто утримується повторно; розподіл за 
віком (до 14 та від 14 років, якщо дітей багато). Невідомо, 
як цей принцип зберігається за умови великої кількості 
дітей та при наявності лише чотирьох кімнат для не-
повнолітніх».
• «Неповнолітні розбиваються по кімнатах лише за 
статтю. Жодного іншого розподілу не відбувається. На-
разі це обумовлено малою кількістю дітей. Але й загалом 
діти не розділяються».

ВИСНОВКИ
Кількість дітей в умовній групі залежить від 

кількості утримуваних у закладі і має складати від 
однієї дитини до шести. Хоча перебування шістьох 
дітей водночас на практиці зафіксовано не було. 
Зафіксовано перебування, максимум, трьох дітей 
одночасно.

Відповідно до міжнародних стандартів до за-
кладів такого типу, як ПРД, принцип розподілу 
на групи має існувати і бути обґрунтованим.

Спальня для хлопців. 
Міжнародні стандарти утримання дітей передбачають їх 
розподіл відповідно до особливих потреб. В ПРД діти фак-
тично розподіляються лише за статтю
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Практика часткового відшкодування витрат на утримання дітей з батьків та родичів

НАЯВНІСТЬ І ОБЛАШТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УТРИМУВАНИХ

Якщо враховувати те, що режим має бути різним для різних категорій дітей, й намагатися оцінити 

існуючі можливості, то варто згадати про забезпечення охорони закладу й використання різних систем 

сигналізації. Питання камер спостереження розглядалося вище в контексті приватності.

Закон України «Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи для дітей»72

Стаття 13. Матеріально-побутове і медичне 
забезпечення дітей у спеціальних установах та 
закладах соціального захисту для дітей: «Част-
кове відшкодування витрат на утримання дітей у 
ПРД для дітей (…) здійснюється за рахунок бать-
ків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України». 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ВИСНОВКИ
Ця практика майже не використовується. Виня-

ток становлять передачі від родичів, але це зазви-
чай кілька яблук, печиво, канцелярське приладдя 
тощо. Одна з причин – походження утримуваних 
дітей з малозабезпечених сімей.

72 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Охорона та сигналізація

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Сигналізації немає, режим охорони для різних категорій 
дітей не відрізняється. При вході черговий міліціонер, раз 
на дві години заїжджає патруль ОГП». 
• «Охорона здійснюється черговим з режиму. Камер спо-
стереження немає. Діти вдень та вночі перебувають під 
наглядом».
• «Є черговий-охоронець, який слідкує за безпекою шляхом 
обходів та відеоспостереження. Частково встановлена 
сигналізація. Режим охорони діє однаково для всіх кате-
горій дітей».

• «Дві камери спостереження. Цілодобовий нагляд за 
дітьми представниками ПРД». 
• «Для охорони є ґрати на вікнах. Є також відеоспосте-
реження».
• «Заклад закритий. Для пропуску потрібно пред’явити 
паспорт. Діти постійно під наглядом. Є чергова біля 
воріт і в першому корпусі. Але ці два пункти обслуговує 
одна людина. Тривожних кнопок немає».

Можливість практики часткового відшкоду-
вання витрат на утримання дітей з їх батьків 
та родичів передбачена законодавством. 

Прохідна. 
У приймальниках-розподільниках діє пропускний режим. 
В закладі обов’язково є черговий 
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НАЯВНІСТЬ І ОБЛАШТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УТРИМУВАНИХ

Доставлення (конвой) дітей

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Транспорту в закладі немає. Переміщення дитини від-
бувається або за допомогою працівників УМВС їх транс-
портом, або власним транспортом».
• «Є черговий з режиму та міліціонер-водій. Однак, за сло-
вами персоналу ПРД, транспорт у закладі відсутній. Усі 
трансфери дитини (на медичний огляд, до суду та інше) 
здійснюються на власному транспорті працівників ПРД».
• «У закладі є машина без спеціального обладнання. Ді-
тей супроводжують інспектори, вихователі, психолог, 
заступник начальника. Може й інші, але це питання не 
досліджувалось. Інформацію надаю з розмов. Використо-
вується як власний транспорт, так і громадський».
• «Машиною в супроводі інспекторів профілактики або на-
чальника, враховується також стать дитини».

• «Дитину супроводжують до місця призначення, зокре-
ма у країни СНД. Їдуть або власним транспортом, або 
громадським. Також діти виїжджають у супроводі до ме-
дичних закладів або на машині закладу (звичайна легко-
ва машина без спеціальних засобів), або у громадському 
транспорті».
• «Цим займається начальник ПРД та підлеглі, спеціаль-
них ставок не виділено».
• «Легковий автомобіль ВАЗ 2107, є старий УАЗ, але він 
майже не експлуатується. Ними здійснюється переве-
зення вихованців».

Штатні розклади такої служби не передбача-
ють. Відповідного транспорту переважно немає.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ВИСНОВКИ
За необхідності функцію супроводу та доставки виконують різні працівники ПРД. Користуються доступним 

на час супроводу автомобілем, у тому числі персональним, або громадським транспортом.

Важливим є питання конвоювання дітей та 
їх доставляння до місця проведення слідчих дій 
або до інших місць. 

Автомобіль. 
Більшість закладів має свій транспорт, яким перевоз-
ять дітей до пунктів призначення. Використовується 
також громадський транспорт. До ПРД дітей достав-
ляють інші відділи міліції
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ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Так, слідчі дії здійснюються, є окрема кімната».
• «За словами начальника, такі дії вони не проводять. Їхня 
мета – профілактична робота».
• «Є кімната попереднього утримання, де проводиться 
прийом, огляд та допит дитини».
• «У приміщенні проводиться дактилоскопія. На запитан-
ня, чи є приміщення для проведення «дружніх» допитів, 
відповіли, що може застосовуватися зелена кімната, але 
лише для дітей, які тут перебувають постійно».

• «Категорично заперечили проведення будь-яких слідчих 
дій. Всі діти за рішенням суду».
• «Умови для проведення слідчих дій у ПРД не створені, 
слідчі дії на території закладу не проводяться».
• «Так, є «зелена кімната».
• «Спеціального приміщення немає, слідчий зустрічаєть-
ся з дитиною у зеленій кімнаті або у залі».
• «За словами персоналу, такі дії вони не проводять».

ВИСНОВКИ
У п’яти закладах підтвердили можливість проведення у них слідчих дій за участю дітей. Але наявність від-

повідних для цього умов викликає великий сумнів.

Умови для ведення слідчих дій у ПРД

НАЯВНІСТЬ І ОБЛАШТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УТРИМУВАНИХ

Для проведення слідчих дій заклад повинен від-
повідати певним стандартам. Або у ПРД діти 
просто перебувають (проживають) певний час, 
або тут можуть здійснюватися слідчі дії. 
Процедури слідчих дій мають бути чітко ре-
гламентовані. Наприклад, як в ситуації з дак-
тилоскопіюванням, про яку йшла мова раніше.

Зелена кімната.
Спеціального приміщення для слідчих дій у більшості за-
кладів немає. Слідчий зустрічається з дітьми у зеленій кім-
наті або залі
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УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ
Відповідність умов перебування пенітенціарним стандартам щодо дітей

Одним з варіантів можливого реформування 
ПРД розглядається перепрофілювання частини 
таких закладів у режим своєрідного «дитячо-
го» СІЗО. Тоді у подібних закладах перебува-
тимуть окремо від дорослих особи віком від 16 
років, які підозрюються у скоєнні злочину і з 
якими проводяться слідчі дії. 

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Немає кондиціонерів, настінних шаф, кнопок виклику 
постового, ножних ванн. Також немає кімнат чергового 
з режиму на кожному поверсі, карантинний ізолятор не 
обладнано окремим санвузлом та душовою кабіною, не-
має окремого приміщення для доставлених з санвузлом, 
немає окремої кімнати для праці. Пожежної сигналізації 
немає». 

В
И

С
Н

О
В
К
И

Здебільшого персонал ПРД переконував, що необхідні зміни можна здійснити без додаткових зусиль. Про-
те це викликає великі сумніви. Важливо не просто оголосити, що заклад перепрофілюється та організува-
ти дотримання певного режиму поводження з утримуваними. Слід організувати таку систему, що відповідає 
стандартам прав людини. А це завдання є досить складним. Навіть зараз при відсутності нагальної потреби 
у суворішому режимі ПРД мають суттєві складнощі у забезпеченні мінімальних стандартів прав людини. З 
підвищенням рівня суворості режиму кількість проблем автоматично збільшиться.

Досить важко визначити, чи є можливим таке 
перепрофілювання. Адже на даний час технічні 
умови приміщень не є такими, як це передбачено 
пенітенціарними правилами для дітей, що утри-
муються у таких закладах, як СІЗО. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Надання тривалої медичної допомоги
УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)73 

«49. Кожному неповнолітньому забезпечується 
відповідне медичне обслуговування, як профілак-
тичне, так і лікувальне, зокрема стоматологічне, 
офтальмологічне та психіатричне медичне обслу-
говування, а також надаються фармацевтичні пре-
парати і спеціальна дієта відповідно до медичних 
показань. Всі вищезгадані види медичного обслуго-
вування, по змозі, надаються неповнолітнім, які пе-
ребувають у виправних установах, через відповідні 
установи та служби охорони здоров’я, наявні в гро-
маді, у якій знаходиться певний виправний заклад, 
з тим щоб не допустити їх приниження і сприяти 
розвитку в них почуття самоповаги та залученню їх 
до життя суспільства.

50. Кожен неповнолітній має право бути огля-
нутим лікарем відразу ж після надходження до 
виправної установи з метою реєстрації будь-яких 
ознак попереднього поганого поводження та визна-
чення будь-яких фізичних чи психічних відхилень, 
які вимагатимуть огляду в лікаря.

51. Медичні послуги, що надаються неповноліт-
нім, повинні мати на меті виявити і вилікувати 
будь-яке фізичне або психічне захворювання, нар-
команію чи інше відхилення, яке може перешкод-
жати залученню їх у життя суспільства. Кожен 
виправний заклад для неповнолітніх повинен мати 
безпосередній доступ до медичних засобів і облад-
нання, відповідно до числа і потреб осіб, що в них 
утримуються, а також персонал, навчений забез-
печувати профілактичний догляд та надавати не-
відкладну медичну допомогу. Кожен хворий не-
повнолітній, що скаржиться на захворювання або 
проявляє симптоми фізичних чи психічних усклад-
нень, має бути негайно оглянутий медичним пра-
цівником.

52. Будь-який медичний працівник, який має 
підстави вважати, що фізичний або психічний стан 
неповнолітнього погіршився або погіршиться в ре-
зультаті продовження ув’язнення, голодування 
чи яких-небудь умов ув’язнення, повинен негайно 
повідомити про це директору відповідної виправної 
установи і незалежним органам, відповідальним за 
забезпечення благополуччя неповнолітнього.

53. Неповнолітній, що страждає психічним за-
хворюванням, повинен проходити лікування у 
спеціалізованій установі під незалежним медичним 
контролем. За погодженням із відповідними органа-
ми слід уживати заходів щодо забезпечення, в разі 
потреби, продовження психіатричного лікування 
після звільнення.

54. Виправні установи для неповнолітніх по-
винні здійснювати програми з попередження злов-
живання наркотиками та реабілітації наркоманів 
під керівництвом кваліфікованих співробітників. 
Ці програми мають враховувати вік, стать та інші 
особливості неповнолітніх, а для неповнолітніх нар-
команів і алкоголіків мають створюватись служби 
детоксифікації, укомплектовані підготовленними 
кадрами».

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року)74 

«13.5. Під час перебування під вартою не-
повнолітнім має забезпечуватись догляд, захист і 
вся необхідна індивідуальна допомога — соціальна, 
психологічна, медична, фізична, а також допомога 
у сфері освіти та професійної підготовки, — які їм 
можуть знадобитися зважаючи на їх вік, стать та 
особистість».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

73 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
74 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211

Можливість постійного надання медичної до-
помоги має бути обов’язковою для будь-якого 
закладу, в якому тривалий час перебувають 
діти.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

75  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
76  Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК, 2002)75 

«39. Всі позбавлені волі неповнолітні відразу 
після прибуття до центру утримання неповнолітніх 
повинні якнайшвидше пройти відповідну співбесі-
ду з лікарем і медичний огляд; ця бесіда та огляд, 
якщо тільки немає виняткових обставин, повинні 
здійснюватись у день прибуття. Разом з тим для 
першого контакту молодої людини, яка прибула до 
закладу, з медичною службою може бути достат-
нім і зустріч із дипломованою медичною сестрою, 
яка підготує про це повідомлення для лікаря. Якщо 
такий медичний контроль по прибутті до закладу 

здійснюється належним чином, це допомагає медич-
ним службам виявляти молодих людей з потенцій-
ними проблемами здоров’я (наприклад наркоманів 
та схильних до самогубства). Визначення таких 
проблем на досить ранній стадії сприятиме вжи-
ванню ефективних превентивних заходів у рамках 
медично-психосоціальної програми закладу. 

40. Аксіомою є те, що кожен із позбавлених 
волі неповнолітніх, яким би не був режим його 
утримання (включаючи й дисциплінарне одиноч-
не ув’язнення), у будь-який момент повинен мати 
можливість конфіденційного доступу до лікаря. Та-
кож повинен бути забезпечений належний доступ 
до різних медичних спеціалістів, включаючи й дан-
тистів». 

«Положення про ПРД органів внутрішніх 
справ»76  

«1.6. Лікувально-профілактична та протиепі-
демічна робота у ПРД організовується і прово-
диться відповідно до законодавства України про 
охорону здоров‘я і Правил медичного обслугову-
вання неповнолітніх, які тримаються в ПРД».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Медпункт. 
Є можливість надання лише першої медичної допомоги, 
здійснення першого медичного огляду. В усіх екстрених ви-
падках працівники викликають швидку допомогу

Медпункт. 
Шафа з ліками
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77  Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, за-
тверджені наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0435-96
78  Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, 
які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потре-
бують особливих умов виховання» від 27.12.1994 № 362 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0031-95

Наказ № 384 Міністерства ВС України від 13 
липня 1996 року «Правила медичного обслугову-
вання неповнолітніх, які тримаються у ПРД»77 

«1. У кожному ПРД створюється медичний пункт, 
робота якого проводиться за планом, погодженим з 
місцевим органом охорони здоров‘я та затвердже-
ним начальником ПРД.

У плані передбачаються лікувально-профілак-
тична, санітарно-гігієнічна, протиепідемічна та 
санітарно-освітня робота, підвищення кваліфікації 
медичних кадрів, медичне забезпечення ПРД. 

2. Працівники медпункту в межах наданих їм 
прав зобов’язані:

2.1. Проводити медичний огляд усіх неповноліт-
ніх, які доставляються у ПРД, звертаючи особливу 
увагу на ураженість їх педикульозом, шкіряними та 
інфекційними захворюваннями, а також здійснюва-
ти їх санітарну обробку з камерною дезінфекцією 
одягу та взуття.

До проведення первинного медичного огляду не-
повнолітні утримуються окремо від раніше прийня-
тих дітей та підлітків.

2.2. Здійснювати контроль за санітарним станом 
приміщень ПРД, своєчасним проведенням санітарної 
обробки неповнолітніх, їхнього одягу, речей, постелі 
та організацією харчування. Стриження волосяної 
частини голови та тіла вихованців ПРД здійснюєть-
ся тільки при наявності медичних показань.

2.3. Стежити за станом здоров‘я вихованців, для 
чого повинні проводити необхідну лікувально-про-
філактичну і протиепідемічну роботу, щоденний 
обхід і амбулаторний прийом, надавати хворим ме-
дичну допомогу, при необхідності розміщувати їх у 
медичному ізоляторі ПРД або направляти до ліку-
вально-профілактичних закладів органів охорони 
здоров‘я, вести облік цих хворих.

Медичне обстеження таких неповнолітніх ліку-
вально-профілактичними закладами проводиться 
позачергово.

2.4. Брати участь у підготовці документів для 
направлення на судово-медичну експертизу не-
повнолітніх, особа яких не встановлена, з метою 
визначення їхнього віку.

2.5. Обстежувати всіх неповнолітніх до 14 років 
на наявність глистів.

2.6. Вживати заходи до проведення відповідного 
серологічного і бактеріологічного обстеження вихо-
ванців при підозрі у них венеричних захворювань.

2.7. З метою виявлення туберкульозу не-
повнолітнім до 15 років проводити обстеження шля-

хом визначення результатів реакції Манту. Усім 
неповнолітнім віком 15 років і старше забезпечити 
обов‘язкову флюорографію.

2.8. Вживати заходи до обстеження всіх хворих 
на дисфункцію шлунково-кишкового тракту, на 
кишкову групу, а при необхідності на холеру; з го-
стрими запальними проявами в носогорлянці – на 
дифтерійну та менінгококкову мікрофлору однора-
зово.

2.9. Надсилати до територіальної санітарно-епі-
деміологічної станції органів охорони здоров‘я тер-
мінові повідомлення про виявлення інфекційних 
хворих та групові захворювання вихованців.

2.10. Забезпечувати необхідними медичними до-
кументами дітей та підлітків, які підлягають від-
правленню з ПРД, а також контролювати санітарну 
обробку цих осіб.

2.11. Вживати заходи до забезпечення ПРД 
медичним обладнанням, майном, медикамента-
ми, здійснювати їх зберігання згідно з правилами, 
затвердженими Міністерством охорони здоров‘я 
України.

2.12. Вести облік роботи медпункту на підставі 
Переліку форм медичної документації органів охо-
рони здоров‘я.

13. Матеріально-побутове і медичне забезпечен-
ня дітей у спеціальних установах та закладах со-
ціального захисту для дітей.

Лікувально-профілактична та санітарно-про-
тиепідемічна робота у зазначених закладах ор-
ганізується і проводиться відповідно до законодав-
ства про охорону здоров’я». 

Інструкція про порядок оформлення особо-
вих справ неповнолітніх, які направляються до 
спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних 
професійних училищ для дітей і підлітків, які по-
требують особливих умов виховання (Затверджена 
наказом Міністерства освіти України від 27.12.1994 
№ 362)78 

«II. Перелік обов’язкових документів, що повинні 
бути в особових справах неповнолітніх, які направля-
ються до спеціальних шкіл та спеціальних училищ. 

2.1.9. Довідка лікаря про відсутність інфекційних 
захворювань у ПРД, якщо підліток, який підлягає 
направленню до спеціальної школи або спеціального 
училища, утримується в ПРД. У випадку виявлення 
у нього захворювання, що не є протипоказанням для 
поміщення його до спеціальної школи або спеціаль-
ного училища, відправлення його до відповідного за-
кладу затримується до повного видужання».
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ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Так, у закладі можна організувати лікування та надання 
тривалої медичної допомоги».
• «У разі необхідності викликається медсестра чи лікар. В 
гірших випадках дитину відправляють в обласну лікарню. 
Аналізи забирають у місцевій лікарні».
• «У закладі є медсестра-фельдшер, вона може надати 
першу необхідну допомогу. Також у ПРД є медичний ізо-
лятор». 
• «Є можливість надати лише першу медичну допомогу, 
перший медичний огляд. Під час усіх екстрених випадків 
працівники викликають швидку допомогу. Для отримання 
аналізів дітей відвозять у місцеву лікарню та відповідні 
лабораторії міста».
• «Є можливості огляду, лікування вірусних захворювань 
тощо».

• «У ПРД працює фельдшер, є ліки першої необхідності. 
Умов для стаціонарного лікування немає. Для проведення 
аналізів або для консультації з профільними лікарями (на-
приклад психіатром) фельдшер звертається до визначе-
ної лікарні».
• «В закладі є ізолятор на 4 ліжка. Працюють дві медсе-
стри. Якщо потрібно лікування під наглядом лікаря, дітей 
кладуть у лікарню».
• «Ні, у випадку необхідності тривалої медичної допомоги 
неповнолітніх госпіталізують після виклику швидкої ме-
дичної допомоги».
• «Ні. Медична сестра працює не цілодобово, але є мож-
ливість надання первинної медичної допомоги під час ро-
бочого дня».
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Таким чином, медичний супровід дитини у ПРД полягає у першу чергу в профілактиці, стеженні за ста-
ном здоров’я вихованця, проведенні періодичних оглядів, підтримці санітарно-гігієнічних умов утримання та 
оформленні документів, необхідних для подальшого влаштування. Фактично це означає відсутність постійно-
го лікування дітей на базі закладу.

Такий висновок підтверджується результатами спостережень. Дитина отримує у ПРД лише первинну ме-
дичну допомогу, а всі складніші питання вирішуються у найближчій лікарні.

Ізолятор на чотирьох дітей Ізолятор на одну дитину
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Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК, 2002)79 

«41. Медичний персонал повинен відігравати ак-
тивну роль у контролі якості їжі, яку споживають 
позбавлені волі особи. Це особливо важливо, коли 
йдеться про неповнолітніх, що можуть не вирости до 
тих розмірів, які є потенційно можливими для них. 
У таких випадках наслідки неадекватного харчуван-
ня можуть виявитись набагато швидше і бути серй-
ознішими, ніж у випадках, коли йдеться про фізично 
зрілих осіб».

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)80 

«37. Виправний заклад має забезпечити, щоб ко-
жен неповнолітній у звичайний час прийняття їжі 
отримував належним чином приготовану і подану 
їжу, якість і кількість якої відповідають дієтичним 
і санітарно-гігієнічним нормам, з урахуванням, на-
скільки це можливо, його релігійних і культурних 
вимог. Кожен неповнолітній має забезпечуватись чи-
стою питною водою в будь-який час».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Національне законодавство покладає на ПРД 
відповідну функцію. Так, згідно з пунктом 2.4 По-
ложення, заклади забезпечуються «продовольчи-
ми товарами від місцевих баз постачальників на 
підставі угод, які укладаються з ними щорічно. 
Щомісячно ПРД подають заявки на необхідну 
кількість і асортимент продовольчих товарів та 
перераховують на рахунки баз відповідні кошти». 

Закон України «Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи» (стаття 13)81 

«[…]Діти забезпечуються харчуванням, одя-
гом, взуттям, предметами для навчання і дозвіл-
ля, а також комунально-побутовими послугами 
згідно з нормативами, затвердженими Кабінетом 
Міністрів[…]».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «У закладі організоване стаціонарне харчування».
• «Функціонує кухня, їдальня. Діти отримують чотирира-
зове харчування. За словами персоналу, їжа задовільної 
якості й відповідає всім вимогам».
• «Діти повноцінно харчуються у їдальні».
• «У ПРД наявна обладнана кухня, два кухаря, їдальня при-
близно на 20 осіб, місця для зберігання продуктів харчу-
вання, холодильники, посудомийна кімната та інше. Всі 
роботи по кухні (готування, прибирання, миття посуду) 
виконує одна особа – кухар».

• «Є власна кухня. Їжа готується в закладі».
• «У закладі є своя кухня. Їдальня досить велика».
• «Є кухня, придатна для використання, але вона зараз 
не працює через відсутність необхідності, оскільки у ПРД 
підписаний контракт із міськвідділом на забезпечення 
утримуваних харчуванням. Є їдальня. Єдина проблема – 
відсутність спеціального транспорту для доставки їжі».

ВИСНОВКИ
За результатами спостережень можна зазначити, що особливих проблем із забезпеченням постійного хар-

чування у закладах немає. Однак питання можливості доступу до їжі у разі необхідності майже не вирішено, 
про що буде йти мова далі.

79  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
80  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
81  Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Дитина, яка тривалий час перебуває під на-
глядом держави, має не тільки вчасно отри-
мувати харчування, а й воно має відповідати 
певній якості.
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УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ
Надання стаціонарного харчування

Їдальня

Їдальня

Кухня. 
Деякі заклади не мають своєї кухні. В такому разі налагод-
жена доставка їжі

Кухня

Їдальня. 
Ремонт зроблений силами працівників закладу
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Можливість організації постійного навчання
УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «У закладі обладнана класна кімнат, а за бажанням мож-
ливо обладнати ще й класи. Але за умови, що будівлі ка-
пітально відремонтують».
• «Немає таких умов. Заняття проходять або в кімнаті 
вихователя, або в робочій кімнаті. Комп’ютера для нав-
чання також немає».
• «Підписаний контракт із місцевою школою, присутній 
розклад уроків».
• «Так, існують обладнані приміщення (парти, дошки, 
наочний матеріал та інше), бібліотека, комп’ютерний 
клас».
• «Ні. Навчання організовує персонал власними силами».

• «Є навчальний клас, в якому одночасно можуть займа-
тися 22 дитини. Проте найближчі навчальні заклади не 
хочуть викладати в ПРД. Вихователі мають педагогічну 
освіту. Разом з тим, навчання в ПРД не можливо відобра-
зити в атестаті».
• «Так, можливості існують, але немає співпраці з управ-
лінням освіти».
• «Для 20–10 дітей немає такої можливості. Замало 
приміщень».
• «З огляду на кількість приміщень – так, але з урахуван-
ням процедурних та організаційних питань – поки що ні».

ВИСНОВКИ
Лише у двох закладах це питання вже більш-менш вирішено, в трьох є технічні можливості. Невирішеними 

залишаються окремі важливі питання, зокрема з Управлінням освіти щодо зарахування результатів навчання 
під час перебування у ПРД до атестату.

Питання забезпечення у ПРД постійного нав-
чання утримуваних дітей висвітлювалось вище 
та було схарактеризовано, як одна з найголов-
ніших проблем, вирішенню якої не приділяєть-
ся належної уваги в тому числі й на рівні вре-
гулювання питання нормативно-правовими 
актами про заклад.

Також під час візитів ми намагались досліди-
ти, наскільки організація навчання технічно можли-
ва з огляду на наявні приміщення, забезпеченість мебля-
ми та персоналом.
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УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ
Можливість організації постійного навчання

Навчальний клас. 
У двох закладах питання освіти більш-менш розвʼязано 
(укладені угоди зі школами), в трьох є технічні можливості

Навчальний клас. 
Багато нових підручників українською мовою. Разом з тим, 
у закладі часто перебувають діти інших національностей 
(найбільше з Російської Федерації, Молдови та представ-
ників ромської національності). Підручників іноземними мо-
вами немає

Навчальний клас

Навчальний клас
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ПОВОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА 
РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО 
ПОВОДЖЕННЯ МІЖ УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ03

Загальний режим закладу
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)82.

«25. Всім неповнолітнім роз’яснюються правила, 
що регулюють внутрішній розпорядок виправної 
установи, цілі та методи наданого догляду, дисци-
плінарні вимоги та процедури, інші дозволені спосо-
би одержання інформації та подання скарг, а також 
усі інші необхідні питання, що дають їм можливість 
повною мірою зрозуміти свої права і обов’язки в 
період перебування у виправній установі [a...].

66. Всі дисциплінарні заходи і процедури мають 
слугувати інтересам безпеки та збереження поряд-
ку і відповідати завданням збереження невід’ємної 
гідності неповнолітніх і досягнення основної мети 
утримання у виправній установі, а саме прище-
плення почуття справедливості, самоповаги і поваги 
до основних прав кожної людини.

67. Всі дисциплінарні заходи, які являють со-
бою жорстоке, негуманне чи таке, що принижує 
людську гідність, поводження, зокрема тілесні по-
карання, поміщення в карцер, суворе або одиноч-
не ув’язнення, чи будь-яке покарання, котре може 
завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю 
неповнолітнього, мають бути суворо заборонені. 
Зменшення харчування, обмеження або позбавлен-
ня контактів з родиною в яких завгодно цілях ма-
ють бути заборонені. Працю завжди слід розглядати 
як спосіб виховання і як засіб формування у не-
повнолітнього самоповаги в ході підготовки його до 
повернення в суспільство і не варто застосовувати 
як дисциплінарний захід. Жодного неповнолітнього 
не слід карати за одне й те саме дисциплінарне по-
рушення більше одного разу. Колективні покарання 
мають бути заборонені.

68. У положеннях та інструкціях, прийнятих 
компетентними адміністративними органами, по-
винні – за повного обліку основних особливостей, 
потреб і прав неповнолітніх – встановлюватися 
норми, що стосуються таких аспектів, як:

а) поведінка, що являє собою дисциплінарне по-
рушення;

b) вид і тривалість дисциплінарних санкцій, які 
можуть застосовуватися;

с) інстанції, уповноважені застосовувати такі 
санкції;

d) інстанції, уповноважені розглядати скарги.
69. Доповіді про погану поведінку слід негайно 

подавати компетентним органам, які повинні невід-
кладно приймати рішення щодо них. Компетентна 
влада має ретельно вивчати кожен представлений 
на її розгляд випадок.

70. Дисциплінарні санкції відносно неповнолітніх 
можуть застосовуватись лише у суворій відповід-
ності до положень чинного закону або постанов. 
Санкції щодо якого-небудь неповнолітнього можуть 
застосовуватись лише після того, як він був поін-
формований про передбачуване його порушення в 
абсолютно зрозумілій для нього формі та за умови 
надання йому належної можливості для захисту, 
включно із правом на подачу апеляції до компе-
тентного неупередженого органу. Протоколи всіх 
розглядів дисциплінарних порушень мають збері-
гатися.

71. Жоден неповнолітній не повинен виконувати 
функції, пов’язані з підтриманням дисципліни, за 
винятком тих, які пов’язані зі здійсненням контро-
лю за конкретною діяльністю в соціальній сфері, у 
сфері освіти та спорту або в рамках програм са-
моврядування».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

82 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205 

Вимоги до режиму чітко прописані у міжнародних 
стандартах. Їх основна задача – в умовах ізоляції та об-
меженої свободи забезпечити клімат, сприятливий для 
дитячого розвитку, й дотримання прав дитини, органі-
зацію відповідного виховання. Режим має передбачати 
всі необхідні процедури, включаючи ті, що забезпечують 
можливості для оскарження дій співробітників.
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Загальний режим закладу

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

83 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907 
84 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Положення про ПРД органів внутрішніх справ84  
«4.3. Порядок утримання осіб, доставлених у ПРД, 

регламентується правилами внутрішнього розпоряд-
ку ПРД». Через те, що типових правил знайдено не 
було, можна зробити висновок, що в різних ПРД 

різні правила, а відповідно режим закладів також 
є різним.

На практиці нас цікавило, наскільки режим у за-
кладі є суворим, що реально дітям дозволено робити 
і як їх про це інформують.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

• «Режим у закладі не дуже суворий, але розклад суворо 
дотримується. Дітям при влаштуванні одразу повідом-
ляється, що можна робити, що ні. Також ці правила запи-
сані на стіні біля чергового».
• «Заборонено користуватись особистими речами, що 
можуть пошкодити здоров’ю, та мобільним телефоном. 
Про це та про права і обов’язки персонал інформує під час 
надходження в ПРД. Інформація про права та обов’язки, 
про Службу у справах дітей, телефони довіри, гарячої 
лінії знаходяться на стіні в черговій кімнаті».
• «У закладі існує розпорядок дня та правила для утри-
муваних. Інформаційні листи формату А4 знаходяться у 
блоці, де живуть діти».
• «Обов’язки вихованця ПРД не доступні для вільного 
огляду в кімнатах чи інших приміщеннях ПРД. Про права, 
обов’язки та режим у закладі дитину інформує началь-
ник та персонал в усній формі при надходженні дитини 
в ПРД».
• «У закладі є розпорядок, опис прав та обов’язків дітей. 
Режим передбачає постійний супровід дітей виховате-
лями або іншими працівниками скрізь, де б вони не пере-
сувалися. Навіть щоб піти в туалет, необхідно просити 
дозволу. Також режим передбачає, що дітям заборонено 
тримати руки під ковдрою чи накривати голову ковдрою, 
що є незрозумілим. З розмови із дітьми, вони не зовсім 
усвідомлюють, які мають права та обов’язки, та не зна-
ють, до кого їм звертатися в ситуації, коли їх права по-
рушуються».

• Цікаво, що персонал не говорить про те, що дітям не 
дозволено зберігати власні речі».
• «При надходженні до ПРД дітей їх речі перевіряються 
і вилучають тютюн, алкоголь, наркотичні речовини. 
Також вилучають гострі речі, прикраси (сережки), деякі 
засоби гігієни (наприклад лосьйони, крем для рук). А вихо-
ватель зазначила, що заборонено палити, використову-
вати нецензурні слова». 
• «У черговій частині знаходиться два зразки графіків. 
Заборонено: порушувати тишу, покидати без дозволу 
приміщення ПРД, псувати інвентар, книжки, обладнання, 
користуватись забороненими предметами. У приміщен-
нях ПРД (ігрова кімната на другому поверсі, коридори) 
є стенди з правами та обов’язками утримуваних. Окрім 
цього, дітям, які прибувають до ПРД, пояснюють права 
та обов’язки, про що робиться відповідний запис в осо-
бовій справі з підписом неповнолітнього».
• «Режим існує. Заборонено вільно пересуватися в примі-
щенні та по території. Дозволено читати, дивитися те-
левізор, малювати, але все за графіком та під наглядом. 
До режиму також входить працетерапія, профілактичні 
бесіди тощо. Інформують дітей про режим при прийомі 
в ПРД».
• «Заборонені бійки та лайки. Правила поведінки записані 
на стендах».

Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(Токійські правила 1990 року)83.

12.2. Умови, що підлягають виконанню, мають 
бути практичними, точними, по змозі нечисленними 
і мають бути спрямовані на зменшення ймовірності 
повернення правопорушника до кримінальної діяль-
ності та підвищення ймовірності повернення його до 
нормального життя в суспільстві, з урахуванням ін-
тересів жертви.

12.3. На початковому етапі застосування захо-
ду, не пов’язаного з тюремним ув’язненням, пра-
вопорушнику в усній або письмовій формі дається 
роз’яснення умов, що регулюють застосування цього 
заходу, включно з обов’язками та правами правопо-
рушника.

12.4. Залежно від досягнутих правопорушником 
результатів умови можуть змінюватися компетент-
ним органом відповідно до положень, встановлених 
законом.
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Загальний режим закладу
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

• «Заклад працює цілодобово. Завжди є черговий. Прий-
ом дітей можливий у будь-який час. Діти знаходяться 
під постійним наглядом або замкнені у спальнях. Діти не 
можуть самостійно пересуватись, вони повинні про все 
повідомляти, наприклад про бажання піти в туалет. У 
дітей власних речей не має. Діти вважають, що всі речі 
заборонено тримати. Так, наприклад, дівчина сказала про 
те, що їй зробили виключення та дозволили зберігати 
речі. Підйом о 7.00, відбій о 22.00. Чотириразове харчуван-
ня. Зберігати продукти в своїх тумбочках дітям не дозво-
лено, харчуватися лише в їдальні. Дітям заборонено ви-
ходити за межі закладу. За словами персоналу, дозволено 
використовувати телефон у черговій. Під час прийому ді-
тей ознайомлюють із правилами та обов’язками. Дитині 
дають відповідний аркуш, який вона має підписати. Разом 
з тим діти зазначають, що про правила їм ні хто не го-
ворив. Це може бути пов’язано з тим, що під час прийому 
діти не можуть засвоїти багато нової інформації, або з 
тим, що цей перелік обов’язків та прав не є повним. На-
приклад, в правилах не зазначено, що діти не мають пра-
во зберігати передачі у власних тумбочках, що діти не 
мають права користуватися мобільним телефоном, не 
зазначено, чи можуть діти користуватись телефоном у 
черговій. Зокрема, дітей повідомляють про наступне:

1. Права:
- на отримання передачі від рідних;
- на листування з рідними;
- на зустрічі з родичами та особами, які їх заміняють. 
Листування, зустрічі, передачі контролюються посадо-
вими особами.
2. Правила поведінки:
- неухильно дотримуйся розпорядку дня, 
  не порушуй дисципліну;
- будь ввічливим при розмові з друзями і 
  працівниками закладу;
- поводься врівноважено і стримано в дискусіях; 
- бережно стався до державного майна закладу, 
  не завдавай йому шкоди;
- слідкуй за особистою гігієною, завжди будь 
  акуратним, за потреби змінити одяг звертайся до 
  працівників;
- при виникненні особистих питань звертайся 
  безпосередньо до працівників.
Суворо заборонено:
- грати в азартні ігри; 
- курити; 
- використовувати образливі репліки і жести, 
  які ображають людську гідність; 
- розв’язувати конфліктні ситуації з іншими дітьми 
  бійкою.
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Таким чином, можна сказати, що єдиного розуміння режиму в ПРД справді не існує. Загальною є заборона 
виходити за межі закладу, вживання алкоголю, наркотиків, куріння, обмеження на користування мобільним 
телефоном, вимога дотримуватися розпорядку дня. 

Дітей інформують при влаштуванні у заклад. Проте правила внутрішнього розпорядку у багатьох закладах 
доступні лише у кімнаті чергового, і навіть якщо вони розташовані на стіні, постійний доступ до них відсутній. 

Традиційно для подібних закладів із обмеженням свободи значна увага приділяється заборонам та обов’яз-
кам. Про свої права діти знають значно гірше. Також часто правила не є чіткими й зрозумілими, а іноді їх ви-
правданість викликає великі сумніви. Наприклад: «Поводься врівноважено, стримано в дискусіях».

Єдиного розуміння режиму в ПРД справді не існує. Загальни-
ми є заборони виходити за межі закладу, вживати алкоголь, 
наркотики, курити, обмеження щодо користування мобіль-
ним телефоном, вимога дотримуватися розпорядку дня



97

РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Система заохочень і покарань

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року)85.

17.1. а) заходи впливу завжди мають відповідати 
не тільки обставинам і тяжкості правопорушення, а й 
стану та потребам неповнолітнього, а також потребам 
суспільства;

d) в ході розгляду справи неповнолітнього питан-
ня про його або її благополуччя має бути визначаль-
ним чинником.

17.3. Неповнолітні не підлягають тілесним пока-
ранням.

Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(Токійські правила 1990 року)86.

10.3. У рамках конкретного заходу, не пов’язаного 
з тюремним ув’язненням, слід призначати для кож-
ного окремого випадку найбільш прийнятний вид на-
гляду та поводження, який був би націлений на те, 
щоб допомогти правопорушникові працювати над со-
бою з урахуванням характеру скоєного ним/нею пра-
вопорушення. Порядок нагляду та поводження слід 
періодично переглядати і за необхідності коригувати.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Передбачена Положенням про ПРД87 мож-
ливість введення заохочень і покарань у закладі 
є досить обмеженою. «4.4. Начальник ПРД може 
застосувати до неповнолітнього такі види заохо-
чення: винесення подяки усно або в наказі та вру-
чення пам‘ятного подарунка».

Для порушників режиму передбачено викори-
стання дисциплінарної кімнати. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

85 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
86 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
87 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Важливість системи покарань та заохочень 
для будь-якого дитячого закладу тривалого пе-
ребування важко переоцінити. Правозахисники 
та психологи радять такі системи будувати 
на заохоченнях і використовувати замість по-
карань відмову в наданні певних привілеїв. 

Про це кажуть й міжнародні стандарти 
щодо дітей в конфлікті з законом та їх утри-
мання, підкреслюючи виховний характер у підходах 
до цих питань.
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Система заохочень і покарань
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

• «Порушення фіксуються в журналі та за поданням ра-
порту начальнику ПРД, за порушення дисципліни перед-
бачені наступні покарання: попередження, суворе попе-
редження і поміщення в дисциплінарну кімнату».
• «Система покарань полягає у зауваженнях, залякуван-
нях дисциплінарною кімнатою. Система заохочень поля-
гає у похвалі, подяці, дозволі тримати в кімнаті улюблені 
речі. Про все персонал інформує усно».
• «Системи покарань у закладі немає».
• «Система заохочень: усна та письмова подяка, поба-
чення з родичами (більш тривалі, додаткові), відвідування 
комп’ютерного класу. Система покарань: усні зауважен-
ня, дітям показують дисциплінарну кімнату, щоб наляка-
ти їх, проте кімната ніколи не використовується. Вихо-
ванців інформують про систему заохочень та покарань в 
усній формі начальник та вихователі».
• «Є згідно з Положенням покарання. Їх і використову-
ють. Це догана, сувора догана, дисциплінарна кімната. 
Застосування цих видів покарань оформлюється доку-
ментально. Офіційно дисциплінарна кімната не викори-
стовувалась. Бо це має фіксуватись і документально 
оформлюватись. Однак виходячи із відповідей різних ре-
спондентів, можна зробити висновок, що кімната вико-
ристовувалась неофіційно, без документального оформ-
лення, що є серйозним порушенням. За іншою інформацією 
дитині повідомляють про правила при прийомі. Їх зачиту-
ють, якщо діти не вміють читати. Часом використову-
ють дисциплінарну кімнату для залякування».

• «За словами психолога, системи покарань у закладі не 
існує. Дисциплінарну кімнату не використовують. На-
магаються все вирішити словами. За словам старшого 
вихователя, в разі потреби проводять виховні бесіди. Як 
заохочення використовують подяки, грамоти».
• «На території ПРД немає наочної (або службової, мето-
дичної) інформації про систему покарань та заохочень, 
працівники пояснюють, що намагаються уникати пока-
рань як таких. Методи дисциплінарного впливу – виховні 
бесіди зі старшим вихователем або начальником ПРД. 
Заохочень, які б залежали від волі дітей, також не існує, а 
наявні «бонуси» пов’язані зі святами».
• Системи заохочень та покарань у закладі не існує. За 
провокуючу поведінку або недотримання режиму можна 
отримати зауваження, потрапити до дисциплінарної кім-
нати, але переважно використовуються бесіди».
• «Заохочення – грамоти на свята («За активну участь»), 
подяки в особисту справу або в усній формі. Є дисци-
плінарна кімната, але туди дітей не поміщаємо. Пока-
рань фактично не використовуємо, можливо хвилин 10 
подумати про свою поведінку».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Застереження під час відвідувань викликали факти різних свідчень співробітників щодо питання викори-
стання «дисциплінарної кімнати». За процедурою поміщення до неї має супроводжуватись документальним 
оформленням із чітко вказаними датою, часом поміщення і т.п. Проте результати спостережень змушують зро-
бити серйозне припущення, що далеко не завжди дисциплінарна кімната використовується належним чином. 
Скоріше за все є практика її використання в «якості профілактики» на невеликий обсяг часу (годинку-три) без 
належного дотримання процедури. 

Є великі сумніви, що для дітей у конфлікті з законом грамоти можуть буди цікавим заохоченням, а догани в 
особисту справу – покаранням. Важливо відмітити, що майже всі ПРД використовують погрози та залякування, 
зокрема, обіцянки направити до дисциплінарної кімнати. 

Система покарань і заохочень у закладах потребує суттєвого перегляду. Самостійно впровадити ефектив-
ну з виховної точки зору та дотримання прав дитини систему персонал не може через обмеженість у законо-
давчому полі та брак фахівців-психологів.
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Дисциплінарна кімната

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)88

66. Всі дисциплінарні заходи і процедури мають 
слугувати інтересам безпеки та збереження поряд-
ку і відповідати завданням збереження невід’ємної 
гідності неповнолітніх і досягнення основної мети 
утримання у виправній установі, а саме прищеплен-
ня почуття справедливості, самоповаги і поваги до 
основних прав кожної людини.

67. Всі дисциплінарні заходи, що являють собою 
жорстоке, негуманне чи таке, що принижує людсь-
ку гідність, поводження, зокрема тілесні покарання, 
приміщення в карцер, суворе або одиночне ув’язнен-
ня чи будь-яке покарання, котре може завдати шкоди 
фізичному чи психічному здоров’ю неповнолітнього, 

мають бути суворо заборонені. Зменшення харчу-
вання, обмеження або позбавлення контактів з ро-
диною в яких завгодно цілях мають бути заборонені. 
Працю завжди слід розглядати як спосіб виховання 
і як засіб формування в неповнолітнього самоповаги 
в ході підготовки його до повернення в суспільство 
і не варто застосовувати як дисциплінарний захід. 
Жодного неповнолітнього не слід карати за одне й те 
саме дисциплінарне порушення більше одного разу. 
Колективні покарання мають бути заборонені.

Конвенція ООН про права дитини (1989 р.)89

«Стаття 37 а) жодна дитина не піддавалась кату-
ванням та іншим жорстоким, нелюдським або прини-
жуючим гідність видам поводження чи покарання».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

88 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
89 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021

Про дисциплінарну кімнату вже йшла мова 
вище. Таке приміщення або його аналоги є в усіх 
пенітенціарних закладах для дітей в Україні, 
однак зараз спостерігається тенденція відмо-
ви від її використання у закладах, які не пов’я-
зані із тюремним ув’язненням. Вважається, що 
поміщення дитини до дисциплінарної кімнати 
можна розглядати як жорстоке поводження з 
нею, що заборонено міжнародними стандартами.

Дисциплінарна кімната. 
За словами працівників, до неї дітей 
в останні три роки не поміщали

Дисциплінарна кімната. 
За словами працівників, її не використо-
вують, але діти про неї знають

Дисциплінарна кімната. 
За словами працівників, не викори-
стовується
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Дисциплінарна кімната
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

«Положення про ПРД внутрішніх справ»90 
«4.5. (…) Неповнолітні, які грубо порушують дис-

ципліну і правила внутрішнього розпорядку або 
щодо яких заходи виховного характеру не дали по-
зитивних результатів, можуть поміщатися у дис-
циплінарну кімнату, порядок перебування в якій 
визначається Правилами тримання неповнолітніх у 
дисциплінарній кімнаті ПРД, затвердженими нака-
зом МВС від 13 липня 1996 року № 384.

4.6. Поміщення у дисциплінарну кімнату прово-
диться тільки на підставі постанови, винесеної чер-
говим ПРД та затвердженої його начальником, не 
більше як на три доби. Відомості про застосування 
вказаного заходу реєструються у журналі обліку 
неповнолітніх, поміщених у дисциплінарну кімнату 
ПРД. У разі скоєння неповнолітніми у нічний час 
суспільно-небезпечних дій або спроби самовільного 
виходу із ПРД черговий ПРД має право тимчасово 
помістити таких осіб, на підставі винесеної ним по-
станови, в дисциплінарну кімнату до прибуття на-
чальника ПРД, але не більше ніж на 8 годин.

Начальник ПРД після перевірки підстав, які ста-
ли приводом для поміщення підлітків у дисциплінар-
ну кімнату, затверджує відповідну постанову або не-
гайно звільняє неповнолітніх».

Сам порядок використання дисциплінарної кім-
нати, згідно з Правилами утримання неповнолітніх 
у дисциплінарній кімнаті ПРД91, є наступним: 

«1. Перед поміщенням неповнолітнього до дис-
циплінарної кімнати начальник ПРД зобов’язаний 
особисто перевірити всі обставини, на підставі яких 
вирішено ізолювати підлітка, заслухати його пояс-
нення і оголосити своє рішення безпосередньо не-
повнолітньому, котрий вчинив проступок.

2. Поміщення неповнолітніх до дисциплінарної 
кімнати може бути виконане лише після їх медич-
ного огляду. У разі, коли медичний працівник ПРД 
встановить, що підліток хворий, він ізоляції не під-
лягає.

3. У неповнолітніх, які поміщуються до дис-
циплінарної кімнати, вилучаються: ремені, пояси, 
шнурки та інші предмети, які можуть бути викори-
стані ними для заподіяння собі тілесних ушкоджень 
чи для нападу на працівників ПРД. 

4. Неповнолітні, поміщені до дисциплінарної кім-
нати:

4.1. Тримаються під посиленим наглядом посадо-
вих осіб ПРД, які проводять з ними індивідуальну 
профілактичну та виховну роботу.

4.2. Хлопці та дівчата розміщуються окремо.
4.3. Мають бути одягнені в повсякденний одяг.
4.4. Можуть отримувати книги, журнали, газети, 

листи та інші поштові відправлення.
4.5. Харчуються за загальними нормами, що вста-

новлені для неповнолітніх в цих установах.
4.6. Мають право на щоденну прогулянку три-

валістю до 2 годин під наглядом посадових осіб ПРД.
4.7. Отримують постіль (матрац, подушку, ковдру) 

тільки на ніч.
4.8. Достроково звільняються з дисциплінарної 

кімнати при захворюванні, приїзді за ними слідчого, 
представника органу дізнання, спеціальної устано-
ви для неповнолітніх. Дострокове звільнення прово-
диться на підставі постанови, затвердженої началь-
ником ПРД. 

5. Начальник ПРД та медичний працівник зо-
бов‘язані щоденно перевіряти умови тримання не-
повнолітніх у дисциплінарній кімнаті, проводити з 
ними бесіди, розглядати їх скарги, заяви, вживати 
необхідні заходи щодо усунення виявлених пору-
шень.

6. Температура у дисциплінарній кімнаті має 
бути не нижчою за 18 градусів тепла».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

90 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
91 Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх, затверджені 
наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Дисциплінарна кімната

• «За словами працівників та згідно із журналом реєстра-
ції порушень дисципліни у чергового, до дисциплінарної 
кімнаті дітей за останні три роки не поміщали».
• «Не використовується. В основному вдається переко-
нувати дітей та впливати на них без застосування цієї 
кімнати».
• «У закладі знаходяться дві дисциплінарні кімнати, одну 
взагалі не використовують, у іншій стараються підтри-
мувати косметичний ремонт, за словами персоналу, а 
також згідно із записами у журналі останній раз дисци-
плінарна кімната використовувалася 2007 року. Дисци-
плінарна кімната знаходиться на першому поверсі одразу 
біля чергового. Її площа приблизно 4 м2, на вікнах ґрати, 
стіни коричневого, зеленого кольорів, стан аварійний 
(грибок). Мало освітлювальна, денне світло надходить 
із маленького вікна, яке розташовано високо, лампочка. 
Наявне ліжко, складене з дерев’яних пофарбованих дощок. 
• «За словами персоналу, кімната ніколи не використо-
вується. Знаходиться у коридорі між спільним корпусом 
та їдальнею. Площа приблизно 7 м2. Є природне освіт-
лення. Стіни світлі. На вікнах ґрати. Ліжко без матрацу».
• «Дисциплінарна кімната у вигляді відокремленого ґра-
тами кутка, є кушетка, площа 3-4 м2. Час перебування 
визначається, враховуючи скоєний проступок, вік, стан 
здоров’я тощо. Потрапляли за грубі порушення режиму, 
якщо це становило загрозу іншим утримуваним чи спів-
робітникам. Фіксується в спеціальному журналі, вихова-
нець відокремлений від коридору тільки ґратами, спів-
робітники можуть підходити».
• «Є дисциплінарна кімната, але туди дітей не поміщає-
мо. Знаходиться на другому поверсі. Це кімната розміром 
3х4, колір стін – салатний, ґрат на вікнах немає, освіт-
лення добре, вікна великі».

• «За інформацією від одного працівника, кімната вико-
ристовується 1-2 рази на рік, бо це слід оформляти за 
підписом начальника. У свою чергу, начальник та інший 
опитаний працівник говорили, що приміщення давно вже 
не використовувалося. Достроково вийти з кімнати мож-
на, якщо у дитини добра поведінка. Термін перебування – 
до 3-х діб, реально від доби до двох. Але основна проблема 
полягає в тому, що діти не повідомляються, за яку саме 
поведінку чи проступки вони можуть бути покарані помі-
щенням до дисциплінарної кімнати. Дисциплінарна кім-
ната знаходиться на другому поверсі. На вигляд це ма-
леньке приміщення з невеликим вікном під стелею. Стан 
кімнати поганий. Видно, що вона не використовується. 
Але там є три ліжка без матраців. На вході – ґрати. Тем-
пература в приміщенні така сама, як і в спальнях. За сло-
вами хлопця, його не поміщали до дисциплінарної кімнати. 
Невелика кількість дітей – як засіб попередження потра-
пляння дітей до дисциплінарної кімнати».
• «Дисциплінарна кімната офіційно не використовується, 
жодного запису про поміщення за останні роки немає. Для 
фіксації існує Журнал № 19 «Про поміщення неповнолітніх 
до дисциплінарної кімнати». Знаходиться на першому по-
версі, має площу 18 м2, одне вікно з подвійними ґратами, 
штучне освітлення (природне – дуже слабке), паркетну 
підлогу. В кімнаті є шафи для зберігання речей та одне 
ліжко (з матрацом, ковдрою та подушкою)».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

В
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У шести з дев’яти закладів нас чітко запевнили, що кімната не використовується. Це існує на рівні відмови 
від практики. Документального підтвердження відмови від використання дисциплінарної кімнати не існує. Є 
сумніви, чи дійсно вона не використовується у деяких закладах.

Використання дисциплінарної кімнати має бути усунене на нормативно-правовому рівні з переліку можли-
вих покарань у ПРД, а сама система роботи з дітьми орієнтуватись більше на виховний характер. Самі примі-
щення мають бути переобладнані під інші потреби закладу, наприклад для обладнання кімнати для тривалих 
зустрічей із родичами.
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Випадки крадіжок та втеч у закладі
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

• «За три останні роки таких випадків не було».
• «Крадіжок не буває, за словами чергового, «немає, що 
красти».
• «За словами персоналу, таких випадків ніколи не було 
та ніколи бути не може, бо: 
вихованці не мають особистих речей, 
поруч з ними цілодобово знаходиться хтось із персоналу 
закладу».
• «За однією інформацію крадіжок в закладі немає, за ін-
формацією від іншого респондента бувають по дрібницях. 
Оскільки немає особистих речей, то можуть якусь дрібну 
провокацію зробити. Сховати щось із засобів гігієни, під-
кинути щось (так звані «підкидухи»)».
• «Ні, оскільки у дітей не має власних речей. Діти постій-
но під наглядом. 

• Також персонал має сам дивитися за своїми речами і не 
приносити у заклад коштовні речі».
• «Персонал зазначає, що крадіжок не буває, оскільки у ді-
тей немає власних речей при собі».
• «Колись спроба втечі, коли вихованець видушив вночі 
книжкою вікно в спальні. Після цього на вікнах завжди сто-
ять ґрати».
• «Важко уявити, як можна втекти з цього закладу. На-
чальник розповідала, як декілька років тому діти запла-
нували втечу, вдаючи напад епілепсії. Спроба була не-
вдалою, так як приїздила швидка допомога, а охорона 
особливо ретельно працювала».
• «Працівники пишаються тим, що таких випадків не 
було».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Типова відповідь: «крадіжок не буває». Аналогічна ситуація з втечами. Співробітники запевняють, що втеч 

не буває, а діти про це нічого не можуть сказати через нетривале перебування у закладі.

Крадіжки є поширеним явищем в дитячому середо-
вищі. Вони ж є одним з розповсюджених приводів для 
покарання дітей. Однак ситуація у ПРД характе-
ризується відсутністю особистих речей у дитини, її 
відносно нетривалим перебуванням у закладі та неве-
ликою кількістю дітей одночасно (часто взагалі одна 
дитина). Тому нічого красти або ж ні в кого.

Типова відповідь: «Крадіжок не буває». Ана-
логічна ситуація з втечами. Співробітники запев-
няють, що втеч не буває, а діти про це нічого не 
можуть сказати через нетривале перебування у 
закладі.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
«Інше життя»

• «Такого немає і не може бути, оскільки діти постійно 
під наглядом».
• «За словами персоналу, немає. Дітей взагалі мало, вони 
живуть в окремих кімнатах та під постійним наглядом».
• «Один з респондентів зазначив, що тут діти вимушені 
кидати курити, і вони часто важко це переживають. Ін-
ший сказав, що діти тут не курять, і засміявся».
• «Сексуальні відносини на рівні прояву уваги між старши-
ми дітьми. Буває, що дівчата скаржаться: «Він мене вже 
дістав своєю увагою». Підліткової агресії як такої немає. 
Буває, що молодші діти заважають своїми іграми стар-
шим дивитися телевізор, можуть накричати на молод-
ших. Проводяться профілактичні бесіди».

• «Психотропні речовини вилучаються у дітей під час 
реєстрації в заклад. За словами психолога, статеві сто-
сунки між дівчатами і хлопцями виключені, оскільки діти 
завжди знаходяться під наглядом, а на ніч зачиняються в 
кімнатах, окремих для дівчат і хлопців. Щодо агресії, то 
бійки також попереджаються шляхом присутності до-
рослих, хоча сварки бувають, про це говорить психолог. 
Для персоналу є окрема «курилка» за межами закладу. У 
підвалах є порожні пляшки (з-під фруктового пива, якоїсь 
настойки, вина) але наче вони вже довгий час там ле-
жать (більше двох місяців), бо припали пилом, побачили 
не більше п’ятьох залишків від сигарет у підвалах».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Очевидно, що серед потенційних утримуваних у ПРД є й такі, що мають проблеми зі шкідливими звичка-

ми, агресією або досвід статевих стосунків. З відповідей працівників можна зробити однозначний висновок, 
що робота з такими дітьми не проводиться, все зводиться до банальної заборони. Як наслідок, для дітей із 
залежностями заборона може стати фактичним жорстоким поводженням з ними, безумовно, такі діти є більш 
вразливими перед вихователями й можуть потрапляти в залежність від волі останніх. 

Схожа на попередню ситуація з так званим «іншим 
життям» - алкоголізмом, курінням, вживанням нар-
котиків, підлітковою агресією, статевими стосун-
ками. Стосовного перших – діти нічого подібного не 
можуть пронести у заклад, все інше – прояви малой-
мовірні через постійний нагляд за дітьми. Хоча до-
речнішим було б впровадження індивідуальних програм 
зменшення агресії, подолання залежностей та основи 
статевого виховання (залежно від конкретних проблем та 
потреб дитини, її віку).

Дізнатися ситуацію у дітей не було можли-
вості – діти, які під час спостереження були у за-
кладах, з вищеназваними проблемами не зустрі-
чалися. Тому висновки базувалися на відповідях 
співробітників закладів. Всі вони запевнили, що 
таких явищ у ПРД немає.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Доступ до їжі та напоїв під час перерв
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

• «Харчування проводиться тільки за режимом. Питна 
вода постійно доступна у їдальні».
• «Загалом вільного доступу до їжі не мають. Їжа, що 
передали родичі чи батьки, знаходиться в їдальні у холо-
дильнику, але лише з дозволу та в супроводі вихователів 
чи начальника її можна отримати».
• «Нас запевнили, що дитина може спуститися у супро-
воді працівника закладу в їдальню і попросити їжу («такої 
потреби не виникало»), також може взяти печиво чи цу-
керки у кімнату».
• «За словами начальника, вільного доступу до їжі/напоїв 
діти не мають.
• «За словами вихователя, продукти, що приносять 
батьки, зберігаються в їдальні та видаються дітям за 
вимогою в супроводі вихователя».
• «Вільного доступу до їжі діти не мають. Вони харчу-
ються чотири рази на день. І персонал, і вихованець гово-
рять, що їжі вистачає. Передачі від батьків зберігаються 
в окремій тумбочці в їдальні. В принципі, якщо дитина 
захоче, то має попросити вихователя. Але це не вільний 
доступ».
• «Завжди є додаткова вода. Додаткова їжа є, якщо пере-
дали її батьки, можуть з’їсти у будь-який час».

• «Ні. Діти скаржились на відсутність доступу до їжі у 
перервах: порції великі, і не можна їх з’їсти за раз. Про-
те дуже великі перерви, і дочекатися прийому їжі важко. 
«Постійно відчуваю, що голодна». Їжу з їдальні виносити 
не можна. Якщо хочеться пити, то діти просяться до 
вбиральні і п’ють воду з крану. «Нещодавно був родич, і 
дозволили залишити в кімнаті пляшку з мінеральною во-
дою». (Це вже було після моніторингового візиту, може, 
вплинули наші запитання)».
• «Персонал зазначав по-різному. Якщо у дитини буде 
така потреба, її проведуть. Дитина може з собою брати 
передачі. Прийом їжі можливий лише у визначений час, але 
можна попросити попити води».
• «Доступ до питної води неповнолітні мають. Якщо під 
час перебування в ПРД неповнолітньому передають їжу, 
вона зберігається на кухні (за необхідності – в холодиль-
нику), і дитина може взяти її з собою під час прийому їжі 
відповідно до розпорядку. За словами працівників, не було 
випадків, щоб хтось просив їсти в перервах між прийома-
ми їжі».
• «Так, діти у своїх шафах зберігають печиво, цукерки 
тощо. За потребою під супроводом діти можуть взяти 
їжу з шафи».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Ознакою режимності закладу є можливість до-

ступу до їжі за потребою між основним харчуван-
ням, а не розкладом. На жаль, у практиці роботи 
ПРД такі обмеження існують і не мають логічного 
обґрунтування.

Питання загальної організації харчування у 
закладах висвітлювалося вище разом із вимога-
ми міжнародного й національного законодавства. 
Було відмічено, що хоча певні проблеми існують, 
харчування у закладах організовано на достат-
ньому або високому рівні. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Перекуска. 
В більшості закладів немає переліків недозволеного до пе-
редачі. Разом з тим, є обмежений перелік дозволеного. Все 
інше доступно лише з дозволу вихователів чи начальника. 
Їжа та вода, передані родичами чи батьками, в більшості 
закладів зберігаються в їдальні. Їх можна отримати лише 
з дозволу та у супроводі вихователів чи інших працівників. 
Разом з тим, в одному закладі дитина зазначила, що має 
доступ до передач лише під час  прийому їжі
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Невідкладна медична допомога

• «Так, є чергова медсестра, а у екстрених випадках че-
рез чергового викликається швидка допомога».
• «Може звернутися, якщо має погане самопочуття спо-
чатку до чергового, а потім викликається лікар чи медсе-
стра або швидка допомога».
• «У закладі присутня медсестра, вона працює з 10 до 18, 
крім вихідних, за потребою у вихідні чи неробочий час її 
викликають. В екстрених ситуаціях викликають швидку 
допомогу».
• «За словами персоналу та медсестри, проводиться 
щоденний ранковий медичний огляд. Протягом дня діти 
мають можливість поскаржитися вихователю на погане 
самопочуття та відвідати медсестру. Всі ліки та засоби 
гігієни дівчат (прокладки) знаходяться у медсестри та 
видаються по необхідності. Медсестра працює 5 днів на 
тиждень. У екстрених випадках вихователі викликають 
швидку допомогу».
• «За свідченнями персоналу, дитина може звернутися до 
лікаря через вихователя або під час щоденного ранкового 
огляду, якщо медичний працівник на роботі, якщо ні або 
вночі – викликається швидка. Кажуть, що давно такого 
не було».

• «Завжди. Дві медсестри. Перша і друга зміни: 9–14 год. і 
14–18 год. Вночі – швидка».
• «Діти також зазначили, що при зверненні допомога 
була надана. За словами медсестри, якщо в закладі хворі 
діти, медсестри чергують цілодобово. Проблем з ліками 
в закладі не виникало. Навіть медсестра зазначила, що 
забезпечують навіть дорогими ліками, наприклад була 
дівчинка зі СНІДом, на останній стадії. І дівчину повністю 
забезпечили ліками. В разі потреби дітей кладуть у лікар-
ню. Кожного ранку медичний огляд. Загалом дуже багато 
хворих дітей на туберкульоз, СНІД, гепатит. Фельдшер 
працює з 9.00 до 18.00. За необхідності надати медичну 
допомогу, викликають карету швидкої допомоги».
• «Діти за потребою можуть звертатися до медпункту. 
В екстрених випадках фельдшер завжди на місці, в нічний 
час викликається за станом ситуації або фельдшер, або 
швидка. Дитину можуть транспортувати до лікарні».
• «Медсестра працює з 8 до 20 години, у цей час дити-
на може безпосередньо до неї звернутися за потребою. 
Вранці медсестра проводить з дітьми заняття. Вночі, 
якщо є потреба, викликаємо швидку».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Медичні працівники не перебувають у закладах постійно. За необхідності, коли відсутні медичні працівни-

ки, викликається швидка.

Будь-які режимні умови мають дозволяти от-
римати своєчасну медичну допомогу в екстре-
ному випадку – невідкладну медичну допомогу. 

Інформаційний стенд «Невідкладна медична допомога». 
У екстрених випадках вихователі викликають швидку 
допомогу

Ліки в шафі. 
Практика забезпечення ліками різна: в деяких закладах 
працівники зазначали, що повністю забезпечені, навіть є 
можливість отримати дуже дорогі та рідкісні препарати 
від медзакладів, з якими співпрацює ПРД. В інших закладах 
працівники зазначали, що мусять купувати ліки за власний 
кошт
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Процедура прийому до закладу
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

Процедура прийому та реєстрації дитини у 
приймальниках детально прописана у Розділі 
3 Положення про ПРД. На практиці все їй від-
повідає, хоча є й окремі нюанси.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «Дитину оглядає медичний працівник. У разі підозри на 
захворювання дитину поміщають в ізолятор до надход-
ження аналізів, які їй роблять у місцевій лікарні. Дитину 
інформують про права та обов’язки, ведуть співбесіду, 
миють та переодягають в одяг ПРД».
• «За результатами опитування персоналу, монітори 
дійшли висновку, що дитина розміщується в карантин-
ній кімнаті на час від 1 до 7 і більше днів, поки в ПРД не 
отримають результати аналізів. За словами медсестри, 
дитину везуть до місцевої лікарні, де в неї беруть мазки, 
аналіз крові на КСР та ВІЛ. Також дитина проходить за-
гальний медичний огляд медсестрою закладу. Якщо мед-
сестра виявляє наслідки фізичного насилля, складається 
акт і повідомляється за місцем знаходження або мешкан-
ня дитини, або до кримінальної міліції з прав дитини».
• «Здебільшого діти потрапляють до закладу за рішен-
ням суду. Дитина привозиться, потрапляє до чергової 
частини. Її реєструють. Відбувається перше спілкуван-
ня. Говорять, що діти, як правило, дуже розгублені. То їх 
необхідно заспокоїти. Згодом ознайомлення з правилами, 
забирання речей і переодягання».
• «Можна припустити що дитина спочатку потрапляє 
до чергової, де підписує необхідні папери. Потім спуска-
ються на цокольний поверх, де дитина приймає душ (за 
словами персоналу за потреби, в разі якщо дитина з ву-
лиці, хоча це може бути обов’язкова процедура), дитина 
переодягається у речі закладу. За словами персоналу, ди-
тина самостійно може обрати речі. Я так зрозуміла, що 
після цього вона віддає свої речі на зберігання. Частково 
речі приїжджають вже запаковані і з описом. Наприклад, 
опис речей дівчини робився під час того, як її забирали 
з дому. Також у кімнаті зберігання речей є засоби проти 
педикульозу та корости, машинки для стрижки. Так ста-
лось, що дітей переодягає медсестра. Може помиляюсь. 
Питання поза інструментарієм».

• «Перевірка наявності необхідних документів, оформлен-
ня особової справи, ознайомлення з правами та обов’яз-
ками, медичний огляд, особистий огляд на предмет за-
боронених речей, душ та видача одягу (якщо необхідно). 
Прийом відбувається цілодобово. Якщо до ПРД поміщу-
ють неповнолітніх під час розслідування кримінальних 
справ, вони повинні мати наступні документи: постанова 
суду про поміщення, довідки від лікаря-психіатра, нарколо-
га, дерматовенеролога, гінеколога (для дівчат), копія сві-
доцтва про народження. Якщо поміщують неповнолітніх, 
які направляються до спеціальних установ: рішення суду, 
оригінал паспорту або копію свідоцтва про народження, 
приписне свідоцтво райвійськкомату для осіб призивного 
віку, медична картка, довідка лікаря-психіатра, особова 
справа із загальноосвітнього начально-виховного закла-
ду, інтернату, технікуму тощо, довідка про закінчення 
відповідного класу і табель успішності, 4 фотографії, 
довідка про місце проживання, займану площу, склад сім’ї, 
довідка з місця роботи батьків тощо, висновок лікарської 
комісії про можливість утримання у спеціальній школі або 
спеціальному училищі, лікарський професійний висновок 
(для неповнолітніх, що поміщуються до спеціальних про-
фесійно-технічних училищ)».
• «Дитину оглядає фельдшер, обробляє дезінфектор за 
потребою. Дитині робиться дактилоскопіювання, роз’яс-
нюється за що, на який термін вона потрапила до ПРД, 
роз’яснюються її права, режим перебування в установі та 
правила поведінки. Дитина приймає душ, одягає держав-
ний одяг і направляється до кімнати».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Такі процедури, як дактилоскопіювання (про нього детально йшлася мова вище), поміщення до карантин-

ної кімнати, не мають свого відображення в Положенні про заклад. Разом з тим приклад, коли медична сестра 
при виявленні у дитини ознак фізичного насильства над нею повідомляє про це у відповідні органи, можна 
вважати позитивною практикою.
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РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ
Процедура прийому до закладу

Чергова кімната. 
Тут відбувається перше спілкування з дитиною 

Інформаційний стенд у черговій кімнаті. 
На інформаційних стендах в чергових зазвичай є інфор-
мація про розшук, інструкції для персоналу, правила по-
жежної безпеки, інформація про години прийому керівни-
цтва МВС тощо

Карантинна кімната.
В деяких закладах є практика поміщення дитини до каран-
тинної кімнати чи до лікарні на період карантину.

Акваріум. 
В одному закладі в черговій кімнаті був акваріум, диван для 
сидіння

Кімната зберігання одягу. 
Другим етапом після оформлення документів у деяких за-
кладах є: здача власних речей, переодягання в речі закладу 
та купання (інколи ще обробка волосся та шкіри — в разі, 
якщо дитина потрапляє в заклад із педикульозом та/або 
коростою). Цей процес здійснюється в кімнатах зберігання 
одягу або в душових
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Процедура прийому до закладу
РЕЖИМНІ УМОВИ ЗАКЛАДУ

Використання медикаментозного корегування поведінки дітей

Детально вимоги міжнародного та національного законодавства 
щодо системи заохочень та покарань розглянуті вище. 

Зазначаючи, що покарання майже не використовуються в ПРД 
нам повідомили, що виховні заходи та бесіди чи догани замість пока-
рань («бесіда, показ дисциплінарної кімнати, усні зауваження», «по-
яснення, вмовляння, бесіда, зауваження, показ дисциплінарної кім-
нати, розмови з родичами», «за ненормативну лексику дитина має 
вивчити вірш за власним вибором») здійснюють переважно вихова-
телі – у 6 закладах, начальники – у 5 закладах, чергові з режиму 
– у 2 закладах, також було названо інспектора з профілактики та 
старшого вихователя. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Міжнародні стандарти вводять чіткі рамки засто-
сування психотропних препаратів для дітей. Так, 

Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, 
не пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські 
правила 1990 року)92 підкреслюють: 

«3.8. Не пов’язані з тюремним ув’язненням міри 
виключають проведення медичних чи психологічних 
експериментів над правопорушником чи невиправда-
ний ризик спричинення йому фізичної чи душевної 
травми».

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)93 визначають основні принципи 
використання медичних препаратів для дітей в ув’яз-
ненні: 

«55. Лікувальні препарати мають вживатися лише 
для необхідного медичного лікування і, по змозі, піс-
ля отримання згоди неповнолітнього, ознайомленого з 
обставинами. Вони, зокрема, ніколи не повинні вико-
ристовуватися з метою незаконного отримання інфор-
мації чи зізнання, як покарання чи засіб стримування 
неповнолітнього. На неповнолітніх ніколи не повинні 
випробовуватися лікувальні препарати і методи ліку-
вання. Вживання будь-якого лікувального засобу має 
завжди санкціонуватися і проводитися кваліфікованим 
медичним персоналом».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

92 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907 
93 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

Важливим для прав людини моментом є те, 
хто на практиці вживає покарання та різні 
виховні заходи щодо дітей. Такі дії мають но-
сити системний характер, враховувати ба-
гато індивідуальних характеристик дитини, 
відповідно не можуть вживатися будь-ким та 
свавільно. 

Відомо, що для подолання проявів агресії, а тим більше для корегу-
вання психічних розладів сучасна медицина використовує препарати 
різного ступеню впливу на нервову систему. Такі препарати можуть 
бути прописані й дитині, але виключно фахівцем на основі ретель-
ного обстеження та діагностування. В той же час заспокоєння ди-
тячого колективу або найбільш активних його представників відомо 
з практики спостереження в інших дитячих установах. 
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СТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИЙМАЛЬНИКІВ-РОЗПОДІЛЬНИКІВ 
Використання медикаментозного корегування поведінки дітей

• «Медикаменти у коригуванні поведінки дітей не викори-
стовуються».
• «Нічого такого не використовується».
• «Психіатричні медикаменти не використовуються».
• «За словами персоналу, не використовуються. Таких 
медикаментів при огляді виявлено не було».
• «Медикаменти у корегуванні поведінки не використо-
вуються. У фельдшерській є «Барбовал», але не розпа-
кований. Інших заспокійливих препаратів під час візиту 
помічено не було».

• «Психолог сказала, що потрібно уточнювати у медсе-
стри. За словами вихователя, медикаменти не викори-
стовуються».
• «Є валер’янка. На запитання вихователь відповіла, що 
медикаменти не використовуються».
• «Гомеопатичні та заспокійливі препарати використову-
ються за призначенням спеціалістів».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

В
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Безумовно, те, що в ПРД немає практики використання медикаментозного корегування агресії серед дітей, 
є доброю ознакою. Однак діти, які потребують медикаментозної допомоги через наявність в них тих чи інших 
психічних розладів, можуть опинятися в ПРД, а існуюча система медичного забезпечення не може надавати 
їм системної та безперервної допомоги. Якщо ж така дитина все одно направляється до лікарні, роль ПРД в 
перетриманні дітей до подальшого вирішення їх долі значно зменшується.

Також можна сказати, що й ніяка робота зі зниження агресії не проводиться. В ПРД були здивовані самим 
запитанням про методи роботи з дітьми у цьому напрямку, а не тільки запитанням про використання медика-
ментів. Знову ж таки це підтверджує тимчасовий характер перебування дітей в ПРД і відсутність спланованої 
роботи з ними за цей період. Можна взагалі казати про відсутність системності у виховній роботі з дітьми, що 
перебувають у конфлікті з законом.

Національне законодавство, яке регулює 
діяльність ПРД, спеціальних положень щодо ви-
користання медикаментозного корегування по-
ведінки дітей не містить. Напевно, це пов’язано із 
загальною концепцією перетримання дітей в ПРД 
без проведення з ними будь-якої роботи. Всі дії, 
які потребують додаткового медичного втручання, 
здійснюються за межами ПРД, у медичних закла-
дах. «Рівень агресії знижується за рахунок педа-
гогічних та психологічних методик. Медикаменти 
не застосовуються. За потребою дитину оглядають 
спеціалісти і тільки після того можуть помістити 
до лікарні».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Поводження з дітьми з боку персоналу
СТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИЙМАЛЬНИКІВ-РОЗПОДІЛЬНИКІВ 

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)94 містять кілька положень 
для регламентації захисту дітей від жорстокого 
поводження, зокрема прояву фізичної сили щодо 
ув’язнених дітей:

«К. Обмеження, що стосуються фізичного стри-
мування силі  застосування сили

63. Забороняється використання засобів фізич-
ного стримування і застосування сили для яких би 
то ні було цілей, за винятком вказаних нижче у 
правилі 64.

64. Засоби фізичного стримування і застосуван-
ня сили можуть використовуватися лише у винят-
кових випадках, коли всі інші міри контролю вичер-
пані і не дали результату, і лише в тій формі, як це 
безпосередньо дозволяється і обумовлено законом і 
постановами. Вони не повинні мати характер при-
ниження чи знущання і повинні використовуватися 
в обмеженому обсязі і тільки впродовж мінімаль-
ного необхідного періоду часу. За наказом голови 
адміністрації такі засоби можна вживати з метою 
недопущення спричинення неповнолітнім шкоди са-
мому собі, іншим особам чи серйозної шкоди майну. 

У таких випадках директор має одразу проконсуль-
туватися з медичним та іншим відповідним персо-
налом и доповісти про це вищому адміністративно-
му органу.

65. У будь-якому виправному закладі для не-
повнолітніх носіння і застосування зброї персона-
лом має бути заборонено.

67. Всі дисциплінарні заходи, які представляють 
собою жорстоке, негуманне чи принижуюче людсь-
ку гідність ставлення, включаючи тілесні покаран-
ня, поміщення в карцер, строга чи одиночна ізоляція 
чи будь-яке покарання, яке може нанести шкоду 
фізичному чи психічному здоров’ю неповнолітнього, 
мають бути суворо заборонені. Скорочення харчу-
вання, обмеження чи позбавлення контактів з роди-
ною з будь-якими цілями повинні бути заборонені. 
Праця завжди має розглядатися як засіб виховання 
і як навіювання неповнолітньому самоповаги під час 
підготовки його до повернення у суспільство і не по-
винна застосовуватися як дисциплінарна міра. Жо-
ден неповнолітній не повинен каратися за одне й те 
саме дисциплінарне порушення більше одного разу. 
Колективні покарання повинні бути заборонені».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

94 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

За спостереженнями моніторингових груп ді-
тей з ознаками фізичного чи психологічного на-
сильства у закладах не було відмічено. При ін-
терв’ю співробітники вказували, що іноді діти 
потрапляють в ПРД з такими ознаками, однак 
ПРД відразу же фіксує і направляє інформацію 
у відповідні органи влади для перевірки фактів 
скоєння насильства по відношенню до дитини.

Наявність насильства над дітьми у закладі за-
перечується. 

Відповідно заперечувалась і необхідність 
спеціальних процедур для попередження насиль-
ства та дискримінації з боку персоналу по відно-
шенню до дітей. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Україна відноситься до тих країн, де насильство над дітьми повністю забороне-
не. Однак це не означає, що воно винищене на практиці. Дитячі заклади закритого 
типу є однією з основних зон ризику порушення свободи дитини від жорстокого 
поводження. 

Стандарти заборони жорстокого поводження чітко прописані як в міжнарод-
них документах, так і в національному законодавстві. Саме обговорення системи 
покарань та нагород також є складовою цього питання. На цьому етапі нас цікави-
ли лише питання використання фізичного та психологічного насильства над дітьми 
з боку персоналу, а також наявні процедури для таких випадків.
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СТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИЙМАЛЬНИКІВ-РОЗПОДІЛЬНИКІВ 
Поводження з дітьми з боку персоналу

• «Ні, не існують. Працівники намагаються по-людяному 
ставитися до дітей, виходячи з норм етики і моралі. Та-
кож бояться скарг дітей до прокуратури».
• «За словами персоналу, вказані питання не врегульовані 
внутрішніми правилами. Персонал керується внутрішні-
ми переконаннями та особистими морально-етичними 
цінностями».
• «За спостереженням, відповідями персоналу та аналі-
зом наданих документів в ПРД немає окремих процедур, 
які чітко вказують, яким чином діяти у випадках насиль-
ства чи дискримінації. Відповідаючи на це запитання, 
респонденти сказали, що намагаються встановити 
контакт із дитиною. У разі виникнення подібних ситуацій 
вони повинні повідомляти керівника ПРД».
• «Психолог проводить консультації персоналу, а також 
тренінги відповідно до плану, який затверджується в 
МВС міста Києва. Проте окремо питання дискримінації 
в журналі заходів не було виявлено. Вихователь на це пи-
тання зазначила, що проводить виховні бесіди з дітьми». 

• «Із заходів – конспектування відповідних тем у рам-
ках службової підготовки щотижня (офіцери та молод-
ший начальницький склад). Конкретних процедур немає. 
Фельдшер щоранку робить огляд дітей, всі сліди фізично-
го насильства повинні бути зафіксовані».
• «Бесіди з керівництвом, запрошуються представники 
НДО та держустанов для навчання з приводу поперед-
ження жорстокого поводження».
• «Тепле й доброзичливе ставлення до дітей. Начальник 
створює таку атмосферу».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Питання подолання насильства та проявів дискримінації не є стратегічним питанням, для вирішення якого 

залучений весь персонал.
Процедури відверто відсутні, що підвищує потенційну вразливість до насильства дітей у ПРД та ставить їх 

у залежність від персональних якостей начальника, вихователів та інших працівників закладу.
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Наявність жорстокого поводження між дітьми
СТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИЙМАЛЬНИКІВ-РОЗПОДІЛЬНИКІВ 

Заходи щодо попередження жорстокого повод-
ження між дітьми, котрі утримуються, в першу 
чергу, покладається на персонал.

Так у статті 87 пункт d) Правил ООН щодо 
захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990)95 
говориться: «весь персонал повинен забезпечува-
ти повну охорону фізичного і психічного здоров’я 
неповнолітніх, що передбачає захист від фізичних, 
сексуальних зловживань та експлуатації й знущань 
над психікою людини, і вживати, коли це потрібно, 
негайних заходів для забезпечення медичного спо-
стереження»;

Також міжнародне законодавство наголошує 
на необхідності розподілу дітей як за віком, так і 
за ступенем криміналізованості. У Правилах ООН 
щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 
(1990)96 у статті 28 говориться:

«28. Неповнолітні повинні утримуватися тільки 
в умовах, які повністю враховують їхні особливі 
потреби, статус і особливі вимоги відповідно до їх 
віку, індивідуальності, статі та виду правопору-
шення, а також психічного і фізичного стану і які 
максимально захищають їх від шкідливого впливу і 
потрапляння в небезпечні ситуації. Основним кри-
терієм розподілу неповнолітніх, позбавлених волі, 
на різні категорії має бути забезпечення такого 
виду догляду, який найбільшою мірою відповідає 
особливим потребам окремих осіб і забезпечує за-
хист їх фізичної, психічної та моральної цілісності 
й благополуччя».

Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи по-
каранню97 покладають відповідальність за недопу-
стимість жорстокого поводження між дітьми, котрі 
утримуються в місцях несвободи, також і на медич-
ні служби:

68. Серед пацієнтів медичних служб у місцях 
позбавлення волі завжди є неврівноважені, мар-
гінальні особи, в яких у минулому мали місце ро-
динні травми, які тривалий час вживали наркотики, 
мали конфлікти з владою або інші проблеми у від-
носинах із суспільством. Вони можуть бути буйни-
ми, схильними до самогубства або ж характеризу-
ватись неприпустимою сексуальною поведінкою, і 
більшу частину часу не здатні контролювати самих 
себе або ж піклуватися про себе. 

69. Проблеми таких ув‘язнених не є суто ме-
дичними, однак тюремний лікар може сприяти ро-
зробленню соціально-терапевтичних програм для 
таких осіб в тюремних підрозділах, які утворюють-
ся за зразком комунальних об’єднань і перебува-
ють під ретельним наглядом. Такі підрозділи мо-
жуть послабити принизливе становище ув’язнених, 
презирство і ненависть їх по відношенню до самих 
себе, повернути їм почуття відповідальності і в 
якійсь мірі підготувати їх до повернення у суспіль-
ство. Безпосередньою перевагою програм такого 
типу є те, що вони передбачають активну участь і 
використання персоналу закладу позбавлення волі. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

95 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
96 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
97 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf

Свобода від жорстокого поводження передба-
чає не тільки захист дитини від свавільного 
ставлення до неї дорослих – вихователів, вчи-
телів, тощо, а й відповідальність дорослих за 
прояви жорстокості між дітьми. Такі ситуа-
ції бувають у будь-якому дитячому колективі. 
Тому завдання дорослих – надати жертвам 
ефективного захисту, застосовувати заходи щодо 
зменшення таких проявів та запобігати їм у май-
бутньому, проводити профілактичну роботу, роботу 
зі зниження рівня агресії серед дітей й заміни агресивної 
поведінки на асертивну. 
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Наявність жорстокого поводження між дітьми

На жаль, практика такої роботи у дитячих 
закладах не завжди відповідає потребам дітей і 
міжнародним вимогам. 

Так, практика насильства серед дітей у ПРД 
наявна – «випадки бувають, але не дуже часто». 
Здебільшого це лайки і сварки. Цікаве зауважен-
ня старшого вихователя одного з ПРД щодо дій 
вихователів під час бійок між дітьми: «Розводи-
мо, проводимо бесіди, словами не принижуємо 
ніколи; у вихователів є міліцейська дубинка та 
газовий балончик, але їх жодного разу не вико-
ристовували».

Обсяги проявів насильства серед дітей не-
значні не через вдалу профілактичну роботу, а 
через замалу кількість дітей та постійну мож-
ливість відокремити їх один від одного у випадку 
будь-якого конфлікту – «тому що діти весь час 
під наглядом». Ось як описують вихователі про-
цедуру подолання конфлікту серед дітей: «Дітей 
розсаджують по різних кутах кімнати, доки вони 
не заспокояться, і проводять після цього виховні 
бесіди». Навпаки, виникає проблема ізоляції – 
«хлопець один, і йому немає з ким спілкуватися, 
окрім вихователів».

До психолога, якщо він є, звертаються, але 
немає сталої процедури поводження у таких си-
туаціях. Так, за словами психолога одного з ПРД, 
«до неї звертаються в таких випадках вихователі 
або діти, зокрема діти звертаються у випадках, 
коли відбулась сварка з вихователем». 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Очевидно, що необхідно реагувати на прояви жорстокості дітей щодо дітей і проводити відповідні процеду-
ри, які зрозумілі й дітям, й співробітникам. 

Варто усвідомити вагому роль психолога та забезпечити штатні розклади всіх закладів фахівцями.
Необхідно проводити системну роботу, спрямовану на зниження агресії серед дітей, які знаходяться у кон-

флікті із законом, але важливо враховувати індивідуальний підхід до дитини та скласти план роботи із нею.
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Форми профілактичної роботи – лекції, бесі-
ди, читання спеціалізованої літератури та пере-
гляд фільмів. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Очевидно, що бесіди не можуть бути достат-
ньо ефективним засобом профілактики жорстокого 
поводження між дітьми. Це має бути частиною си-
стемної психологічної та соціальної роботи з утри-
муваними дітьми. Про брак такої роботи та брак 
фахівців вже йшла мова вище. Робота має бути як 
індивідуальною, так і груповою – невеликі групи чи 
пари можуть бути сформовані навіть при замалій 
кількості дітей.

Профілактика жорстокого поводження між діть-
ми не є основним пріоритетом виховної та про-
філактичної роботи у закладах, хоча саме вона ча-
сто може стати запобіжником рецидивів порушення 
такими дітьми закону.

• «Залежно від порушення, що вчинили утриманці, з ураху-
ванням їх психологічного стану будується робота з кож-
ною окремою групою дітей або окремою дитиною».
• «Зазвичай працюють з кожною дитиною окремо».
• «За словами психолога, здебільшого специфіка роботи 
формується на основі індивідуальних потреб і особливо-
стей окремої дитини, а не групи дітей».
• «За словами вихователя, є різні підходи залежно від віку, 
категорії, статі дитини».

• «Робота проводиться як групова, так і індивідуальна по-
стійно, в режим включено час для профілактичних бесід».
• «Так, враховується вік дітей, здібності, поведінка, попе-
редня історія».
• «Відсутній індивідуальний план і на одну дитину».
• «Таких відмінностей не виявлено. Лише в процедурі – 
куди відправляють дитину».

• «Усні бесіди, роз’яснювання, показ фільмів, читання лі-
тератури».
• «Є тематика заходів, які проводяться в закладі. Перелік 
тем, які записані. Загалом можна сказати, що серед тем 
мало таких, які безпосередньо стосуються профілактич-
ної роботи. За свідченнями хлопця, йому надавали інфор-
мацію про ВІЛ/СНІД, інформацію історичного характеру 
тощо».
• «За словами психолога, в роботі часто застосовують 
проективні методики, малюнки, разом дивляться фільми 
і обговорюють їх. Використовуються також різноманітні 
тести».

• «Профілактичні групові та індивідуальні бесіди, пере-
гляд фільмів, обговорення».
• «У дітей, які вміють писати, є зошити, в яких ті конспек-
тують теми під час занять із вихователем. Приклади 
тем: «Кримінальна відповідальність», «Конституція 
України», «Державна символіка України», «Способи вирі-
шення проблем, особистісних складнощів труднощів», 
«Мої права та обов’язки» тощо. Крім цього, в ПРД є ме-
тодичні матеріали з різних тем, які використовуються 
вихователями під час занять. Приклади матеріалів: ВІЛ/
СНІД, проблеми оточуючого середовища, юридична від-
повідальність за правопорушення, шкідливі звички тощо».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

З огляду на те, що діти в ПРД потрапляють за різних обставин, під час 
роботи з ними слід враховувати не тільки індивідуальні особливості кожної 
дитини, а й групові (за умови розподілу на групи з врахуванням обставин по-
трапляння до ПРД та віку дітей). 

Питання розподілу на групи розглядалося вище. На практиці це майже не 
відбувається через замалу кількість дітей. З іншого боку, очевидно, що робо-
та з попередження насильства із дітьми у конфлікті з законом та «транзит-
ними» дітьми має відрізнятися. 

Діти навчаються. 
Серед питань, які конспектують утримувані, – кримінальна 
відповідальність
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Мінімальні стандартні правила ООН щодо 
відправлення правосуддя по відношенню до не-
повнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.)98:

«30.2. Потрібно докладати зусилля для періо-
дичного огляду й оцінювання тенденцій, проблем 
і причин правопорушень та злочинності серед не-
повнолітніх, а також різних конкретних потреб не-
повнолітніх, що перебувають в ув’язненні.

30.3. Потрібно докладати зусилля для створення 
механізму регулярних оцінювальних досліджень у 
рамках системи відправлення правосуддя стосовно 
неповнолітніх і для збирання й аналізу відповідних 
даних і інформації з метою належного оцінювання 
вдосконалення і реформування системи відправ-
лення правосуддя».

Мінімальні стандартні правила ООН по від-
ношенню до заходів, не пов’язаних з тюремним 
ув’язненням (Токійські правила, 1990 р.)99:

«3.6. Правопорушник має право подати запит 
чи скаргу в судовий або інший компетентний не-
залежний орган з питань, що зачіпають його або її 
особисті права в процесі застосування заходів, не 
пов’язаних з тюремним ув’язненням

3.7. Забезпечується належний механізм захисту 
і, якщо це можливо, задоволення будь-якої скарги 
у зв’язку з недотриманням міжнародно визнаних 
прав людини»

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

98 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
99  Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907

Наявність процедур, які зрозумілі дітям та 
персоналу, є складовою частиною профілактич-
ної роботи у будь-якому дитячому закладі та 
способом захисту дітей. Дитина має знати, 
до кого вона може звернутися за допомогою, 
кому може безпечно поскаржитись у випадку 
конфлікту з іншими дітьми або вихователем, 
гарантовано отримати захист й підтримку. Ба-
жано, щоб такі процедури були письмово зафіксовані.

РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ МІЖ 
УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ ТА У ВИПАДКАХ, КОЛИ Є ПІДОЗРА 

У ЗАСТОСУВАННІ НАСИЛЬСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ
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РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ МІЖ 
УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ ТА У ВИПАДКАХ, КОЛИ Є ПІДОЗРА 
У ЗАСТОСУВАННІ НАСИЛЬСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

100  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
101  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі (1990)100 

«24. Після поміщення до виправної установи всі 
неповнолітні повинні одержувати примірник пра-
вил поведінки в цьому закладі та письмовий опис 
їхніх прав і обов’язків на доступній їм мові разом з 
адресою органів, правомочних отримувати скарги, 
а також адресами державних або приватних уста-
нов чи організацій, що надають юридичну допомо-
гу. Для тих неповнолітніх, які є неписьменними або 
не можуть читати на відповідній мові, така інфор-
мація доводиться до відома в формі, що забезпечує 
її повне розуміння;

72. Кваліфіковані інспектори або аналогічні їм 
посадові особи, призначені належним чином, які 
не належать до адміністрації установи, повинні 
наділятися правом проведення інспекцій на ре-
гулярній основі і незапланованих інспекцій за 
власною ініціативою і при виконанні цих функцій 
користуватися повними гарантіями незалежності. 
Інспектори повинні мати необмежений доступ до 
всіх осіб, які працюють у будь-якій установі, де 
неповнолітні позбавлені або можуть бути позбав-
лені волі, до всіх неповнолітніх і до всіх документів 
таких установ.

73. Кваліфікований медичний персонал, виділе-
ний органам інспекції або державній службі охоро-
ни здоров’я, повинен приймати участь в інспекціях, 
даючи оцінку дотриманню норм, що стосуються 
фізичного оточення, гігієни, умов утримання, хар-
чування, фізичного виховання та медичного обслу-
говування, а також будь-якому іншому аспекту 
роботи установи, що впливає на фізичний і психіч-
ний стан неповнолітніх. Кожен неповнолітній пови-
нен мати право розмовляти наодинці з будь-яким 
інспектором.

74. Після завершення інспекції інспектор пови-
нен надати звіт із висновками. У звіт має вклю-
чатися оцінка дотримання виправною установою 
наявних правил і відповідних положень національ-
ного законодавства та рекомендації щодо будь-я-
ких заходів, які необхідні для забезпечення їх ви-
конання. Будь-які факти, встановлені інспектором, 
які свідчать про порушення юридичних положень, 
що стосуються прав неповнолітніх або порядку 
діяльності виправної установи для неповнолітніх, 
повинні повідомлятися в компетентні органи для 
проведення розслідування і судового розгляду.

75. Кожний неповнолітній повинен мати мож-
ливість звертатися з проханням або зі скаргою до 
директора виправної установи або до його уповно-
важеного представника.

76. Кожен неповнолітній повинен мати право 
звертатися з проханням або скаргою, зміст яких 
не може бути змінено цензурою, до центральної 
адміністрації, в судовий орган або до інших від-
повідних органів через встановлені канали і бути 
негайно проінформованим про їх рішення.

77. Слід вжити заходів щодо створення неза-
лежної служби (омбудсмена) для отримання і роз-
слідування скарг неповнолітніх, позбавлених волі, 
та сприяння їх справедливому врегулюванню.

78. Кожен неповнолітній повинен мати право 
звертатися при наданні скарги з проханням про 
допомогу, коли це можливо, з боку членів сім’ї, 
юрисконсультів, груп з надання гуманітарної до-
помоги та інших осіб. Неписьменним неповноліт-
нім повинна надаватися допомога в тих випадках, 
коли вони мають потребу в послугах державних 
або приватних установ та організацій, що надають 
юридичну консультацію або мають право на роз-
гляд скарг».

Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи по-
каранню (КЗК, 2002)101:

«36. Ефективні процедури подання скарг та 
здійснення інспекцій є основними гарантіями про-
ти жорстокого поводження у закладах для утри-
мання неповнолітніх. Молоді люди повинні мати 
реальну можливість звернутись із скаргою як в 
межах закладу, так і поза його межами, та мати 
право на конфіденційний доступ до відповідного 
органу влади. 

Комітет також приділяє особливу увагу регу-
лярним візитам незалежного органу (наприклад 
комісії відвідувачів або судді) до усіх закладів для 
утримання неповнолітніх; цей орган може отри-
мувати скарги від неповнолітніх та в разі необ-
хідності застосовувати належні заходи, а також 
інспектувати приміщення».
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РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ МІЖ 
УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ ТА У ВИПАДКАХ, КОЛИ Є ПІДОЗРА

У ЗАСТОСУВАННІ НАСИЛЬСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ
Заходи попередження насильства з боку персоналу

Частково питання проведення процедур розгля-
далося вище і показало їх фактичну відсутність. 

Згідно пункту 7 Положення про ПРД102 «На-
гляд  за  додержанням і правильним застосуван-
ням чинного законодавства діяльності приймаль-
ників-розподільників здійснюється Генеральним    
прокурором    України   і   підпорядкованими   йому 
прокурорами». В свою чергу, на підставі Закону 
України «Про прокуратуру»103 прокурор відповідає 
за «додержання законів про недоторканність особи, 
соціально-економічні, політичні, особисті права і сво-
боди громадян, захист їх честі і гідності, якщо за-
коном не передбачений інший порядок захисту цих 
прав»; (ст. 19 Закону «Про прокуратуру» Предмет 
нагляду за додержанням і застосуванням законів). 
При виявленні порушень закону прокурор у межах 
своєї компетенції має право:

2) у встановленому законом порядку ініціювати 
притягнення особи до дисциплінарної, адміністра-
тивної відповідальності, складати протокол про ад-
міністративне правопорушення та починати досудове 
розслідування; (стаття 20 Повноваження прокурора). 
«У разі якщо захист прав і свобод людини і громадя-
нина та інтересів держави згідно із  законом є ком-
петенцією відповідних органів державного нагляду 
(контролю), перевірки проводяться з обов'язковим 
наданням оцінки щодо законності їх діяльності. У 
зв'язку з бездіяльністю уповноваженого органу дер-

жавного нагляду (контролю) або відсутністю такого 
органу вживаються відповідні заходи прокурорсько-
го реагування, спрямовані на забезпечення захисту 
прав і свобод людини і громадянина, інтересів дер-
жави». (ст. 21 Перевірки та порядок їх проведення).  

Згідно з Положенням про ПРД104  
«2.6. У ПРД ведеться журнал обліку результатів 

перевірки роботи.
2.7. Статистичний звіт про роботу ПРД скла-

дається за півріччя і рік із наростаючим підсумком 
за певний календарний період часу і не пізніше 5 
липня і 5 січня подається до інформаційного цен-
тру ГУМВС в Криму, м.Києві та Київській області, 
УМВС в областях і м.Севастополі для узагальнення і 
направлення до 8 числа відповідного місяця звітного 
періоду до ІБ МВС, а детальну доповідну записку 
про результати роботи ПРД направляють у зазна-
чений період до Управління кримінальної міліції у 
справах неповнолітніх МВС».

Випадків насильства щодо дітей з боку персона-
лу зафіксовано не було (як мінімум за останні три 
роки), про це свідчать працівники всіх відвіданих 
ПРД. Процедура мала б бути наступною – «пишеть-
ся скарга або робиться усна заява, яка фіксується 
на папері в журналі». Потім така інформація є пред-
метом розгляду прокуратури. Як наслідок – дисци-
плінарна відповідальність персоналу.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

102 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
103 Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
104 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

• «Діяльність працівників ПРД контролюється з боку про-
куратури, УМВС, кожен день територію закладу відвідує 
черговий патруль».
• «Роз’яснення на планерках щотижня в УМВД, бесіди з 
персоналом старшого вихователя».
• «За свідченням персоналу, про такі випадки мали б 
повідомляти керівника ПРД або дитина може пожаліти-
ся в прокуратуру, яка здійснює раз на місяць перевірку. 
Респонденти також наводили приклади, коли вони заля-
кують дітей дисциплінарною кімнатою. І це можемо вва-
жати психологічним насильством, особливо зважаючи на 
те, що дитина не знає, які правила поміщення до неї».

• «За словами начальника, щоденно зранку він спілкується 
з дітьми та питає, чи є в них повідомлення та скарги».
• «Діти не знають, до кого їм звернутися у випадку якоїсь 
ситуації, до кого поскаржитися. Хоча в закладі існують 
відеокамери, через які можна відслідковувати ситуацію в 
коридорах, класі і на дворі. Тобто можливість відслідко-
вувати ситуацію є, але систему скарги не розроблено. 
Або про неї чітко не інформують дітей, і значить вона 
не працює».
• «Всі перевірки прокуратури починаються із запитання 
дітям: «Вас тут ображають?»

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Процедури відсутні, єдиним контролюючим органом виступає прокуратура, але діти не мають достатньо 

можливостей повідомляти її про жорстоке поводження. Крім того, такий контроль не забезпечує поточної за-
хищеності дитини, надання їй психологічної підтримки та гарантій недопущення насильства у дитячому сере-
довищі.
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Як зазначалося вище, скарга до прокуратури є 
єдиною можливістю повідомити про жорстоке 
поводження або поскаржитися на інші дії пер-
соналу. За умови перегляду кореспонденції у за-
кладі, що передбачено законодавством, важливе 
забезпечення неконтрольованої передачі скарг 
від утриманих до прокуратури. Такі виключен-
ня відповідають вимогам міжнародних норм та 
національному законодавству.

У Правилах ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі (1990)105  зазначається:

75. Кожний неповнолітній повинен мати мож-
ливість звертатися з проханням або зі скаргою до ди-
ректора виправної установи або його уповноваженого 
представника.

76. Кожний неповнолітній повинен мати право 
звертатися з проханням або скаргою, зміст яких не 
може бути змінено цензурою, до центральної ад-
міністрації, в судовий орган або до інших органів вла-
ди через встановлені канали і бути негайно проінфор-
мованим про їх рішення.

Задля забезпечення гарантії передачі скарг до 
прокуратури, міжнародне законодавство наголошує, 
що:

77. Слід вживати заходи щодо створення неза-
лежної служби (омбудсмена) для отримання і роз-
слідування скарг неповнолітніх, позбавлених волі, та 
сприяння їх справедливому врегулюванню.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Закон України «Про інформацію»106  встанов-
лює, що кожен має право на:
•вільне одержання,
•вільне використання,
•вільне поширення,
•вільне зберігання,
•захист інформації, необхідної для реалізації 
  своїх прав, свобод і законних інтересів.

Цей закон закріплює основні принципи ін-
формаційних відносин, а саме:
•гарантованість права на інформацію;
•відкритість, доступність інформації, 
  свобода обміну інформацією;
•достовірність і повнота інформації;
•свобода вираження поглядів і переконань;
•правомірність одержання, використання, 
  поширення, зберігання та захисту інформації.

Згідно з Положенням про ПРД107 «4.2.3. …за-
яви та скарги, адресовані в органи прокуратури, 
контролю не підлягають і направляються від-
повідним прокурорам».

Подача скарг у вигляді листів викликає ве-
ликі сумніви: в шести ПРД відмітили, що пошто-
вої скриньки на території немає, ще в одному – 
«наявна скринька для скарг в адміністративній 
будівлі, діти бувають там тільки з вихователем, 
доступ до неї має начальник, діти скористатися 
скринькою фактично не можуть». Інша перешко-
да – відсутність для вільного користування па-
перу, ручок та олівців, а тим більше – конвертів. 
Практичне забезпечення приватності при подан-
ні скарг до прокуратури описано нижче.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

105 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
106  Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
107 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ МІЖ 
УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ ТА У ВИПАДКАХ, КОЛИ Є ПІДОЗРА 
У ЗАСТОСУВАННІ НАСИЛЬСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ
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• «Працівники прокуратури відвідують заклад і проводять 
бесіди в окремій кімнаті особисто з утриманцем».
• «Взагалі скарги в прокуратуру не перевіряються. Пе-
редаються батькам. Скрині для скарг немає. За словами 
начальниці, скарг в прокуратуру не було».
• «Зовнішні скарги дітей – при зустрічі з батьками, жур-
налістами, моніторами та інше. За словами начальника, 
щоденно він спілкується з дітьми зранку та питає, чи є в 
них повідомлення та скарги».
• «Діти не мають вільного доступу до конвертів, до ручок, 
листочків, до поштової скриньки, телефону тощо. Тому 
скоріше за все весь процес комунікації контролюється. 
Єдина можливість тоді, це коли відбувається візит з про-
куратури і дитина може з ними поспілкуватися і поскар-
житися в усній формі. Але дитина не завжди розуміє роль 
та відповідальність людей, які відвідують заклад».

• «У дітей немає конвертів, вони передають все інструк-
тору з профілактики, тому ця кореспонденція відкрита 
для перегляду. Цікаво, що на це питання вихователь від-
повіла: «Не було випадків, і не передбачено».
• «Хоча законодавством передбачена можливість по-
скаржитись під час прокурорських перевірок, дівчина, яка 
пробула в закладі три тижні, теж на запитання про те, 
чи були конфлікти з вихователями, відповіла, що навіть 
якби й були, то куди б вона змогла поскаржитися. Тобто 
такий механізм захисту як скарга прокурору не працює. 
В журналі перевірок прокуратурою лише зазначалось про 
необхідність посилення режиму. Жодних заміток про по-
рушення прав дитини не побачили».
• «Скарг не було (вірогідно через неможливість їх подан-
ня). Скрині для скарг також немає. За словами персоналу, 
неповнолітні можуть скаржитись начальнику ПРД, він 
щодня питає про наявність скарг».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Очевидно, що прокурорських перевірок недостатньо. Діти мають розуміти, що скаржитися – це не пога-
ний вчинок, а шлях захистити себе. Процедура звернення до прокуратури має бути зрозумілою для дітей, 
анонімність звернення має забезпечуватися у закладі через наявність вільного доступу до скрині, паперу, кон-
вертів. Діти мають повідомлятися про результати своїх звернень, причому має гарантуватися безпека дитини 
від гніву вихователів та іншого персоналу.

Телефони гарячих ліній з інформаційного стенду. 
Незважаючи на наявність номерів, вільного доступу до те-
лефону діти не мають

РЕАГУВАННЯ НА ПРОЯВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ МІЖ 
УТРИМУВАНИМИ ДІТЬМИ ТА У ВИПАДКАХ, КОЛИ Є ПІДОЗРА 

У ЗАСТОСУВАННІ НАСИЛЬСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ
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Категорії дітей, що потрапляють до закладу
РЕГЛАМЕНТИ

НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ04

Міжнародне законодавство, безумовно, не 
може передбачити, які діти будуть знаходитися в 
українських ПРД, однак його стандарти визнача-
ють завдання закладів, подібних до ПРД з огляду 
на категорії дітей, які там знаходяться (про що буде 
сказано нижче).

Конвенція ООН про права дитини (1989)108  
зазначає про загальний підхід до дітей у складних 
життєвих обставинах, що 

«Стаття 39. Держави-учасниці вживають всіх 
необхідних заходів для сприяння фізичному та пси-
хологічному відновленню та соціальній інтеграції 
дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, 
експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-я-
ких жорстоких, нелюдських або принижуючих гід-
ність видів поводження, покарання чи збройних 
конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають 
здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, 
самоповагу і гідність дитини».

 

В іншій статті Конвенція говорить про дітей, що 
перебувають у конфлікті з законом: 

«Стаття 40. 1. Держави-учасниці визнають пра-
во кожної дитини, яка, як вважається, порушила 
кримінальне законодавство, звинувачується або 
визнається винною в його порушенні, на таке по-
водження, що сприяє розвиткові у дитини почут-
тя гідності і значущості, зміцнює в ній повагу до 
прав людини й основних свобод інших та при якому 
враховуються вік дитини і бажаність сприяння її 
реінтеграції та виконання нею корисної ролі в су-
спільстві».

Керівні принципи ООН для попередження зло-
чинності серед неповнолітніх (1990) (Ер-Ріядські 
керівні принципи)109 говорять про необхідність вра-
хування потреб дітей та молоді в подібних закладах: 

«58. Співробітники правоохоронних органів та 
інші відповідні працівники, незалежно від статі, ма-
ють бути готові враховувати у своїй роботі особливі 
потреби молоді, а також знати і використовувати 
в максимально можливій мірі програми і наявні 
служби допомоги, щоб не допускати зіткнення не-
повнолітніх із системою правосуддя»

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Тип закладу визначається його призначенням, 
а призначення – категоріями дітей, які в ньому 
утримуються. Вище вже піднімалося питання 
про невизначеність призначення ПРД, завдань, 
які вони мають виконувати в системі роботи 
із дітьми, що перебувають у конфлікті з за-
коном, тим більше, що в них потрапляють не 
тільки такі діти.

108 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021
109  Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи), // 
ООН. Правила: Міжнародний документ від 14.12.1990,; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_861
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110  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Верховна Рада України; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17
111  Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Кримінальний процесуальний кодекс України110  
у розділі VІ «ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬ-
НОГО ПРОВАДЖЕННЯ» главі 38 «Кримінальне 
провадження щодо неповнолітніх» §2 «Застосуван-
ня примусових заходів виховного характеру до не-
повнолітніх, які не досягли віку кримінальної від-
повідальності» говорить:

«Стаття 499. Досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні щодо застосування примусових 
заходів виховного характеру.

4. За наявності достатніх підстав вважати, що 
особа, передбачена статтею 498 цього Кодексу (яка 
після досягнення одинадцятирічного віку до досяг-
нення віку, з якого може наставати кримінальна від-
повідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 
що підпадає під ознаки діяння, передбаченого За-
коном України про кримінальну відповідальність), 
вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає 
під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом 
України передбачено покарання у виді позбавлен-
ня волі на строк понад п’ять років, вона може бути 
поміщена у приймальник-розподільник для дітей на 
строк до тридцяти днів на підставі ухвали слідчого 
судді, суду, постановленої за клопотанням прокуро-
ра згідно з правилами, передбаченими для обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, суд зобов’язані відмовити у помі-
щенні особи у приймальник-розподільник для дітей, 
якщо прокурор не доведе наявність достатніх під-
став вважати, що особа вчинила суспільно небезпеч-
не діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке 
Кримінальним кодексом України передбачено пока-
рання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять 
років, наявність ризиків, які дають достатні підстави 
вважати, що особа може здійснити дії, передбачені 
частиною першою статті 177 цього Кодексу, та що 
жоден із більш м’яких заходів не може запобігти 
цьому.

Строк тримання особи у приймальнику-розподіль-
нику для дітей може бути продовжено ухвалою слід-
чого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. Пи-
тання скасування чи продовження строку тримання 
особи у приймальнику-розподільнику для дітей 
вирішується в порядку, передбаченому для скасу-
вання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою або продовження строку тримання під вар-
тою відповідно».

Положенням про ПРД111  передбачено наступне: 
«3.1. У ПРД можуть бути доставлені неповнолітні 

віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб, які:
3.1.1. Вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно 

небезпечні діяння, якщо є потреба негайно ізолювати 
їх;

3.1.2. Направляються у спеціальні установи для 
неповнолітніх;

3.1.3. Самовільно залишили спеціальний навчаль-
но-виховний заклад, де вони перебували. 

3.2. Не підлягають поміщенню у ПРД неповноліт-
ні, які перебувають у стані алкогольного або нар-
котичного сп‘яніння, психічно хворі з вираженими 
симптомами хвороби, неповнолітні, які вчинили пра-
вопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива 
кримінальна відповідальність, крім випадків припи-
нення кримінальної справи і направлення винних 
осіб у спеціальні установи для неповнолітніх за рі-
шенням суду».

Згідно зі статтею 6 «Положення про ПРД» 
«Влаштування неповнолітніх»:

«6.1. Неповнолітні, які доставлені в приймаль-
ники-розподільники за вчинення у віці від 11 до 14 
років суспільно-небезпечних діянь, передаються ор-
гану дізнання, слідчим або суду.

6.2. Неповнолітні, які доставлені в приймальни-
ки-розподільники у зв’язку з направленням їх у 
спеціальні установи для неповнолітніх, передаються 
в ці заклади в 30-денний термін.

6.3. Неповнолітні, які самовільно залишили 
спеціальний навчально-виховний заклад, де вони пе-
ребували і тримаються в приймальниках-розподіль-
никах, повертаються у ці заклади;

6.4. Діти без супроводу з країн СНД».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА



122

Закон України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей»112  зазначає, 
що:

«Стаття 7. Приймальники-розподільники для дітей 
Строк перебування дитини у приймальни-

ку-розподільнику для дітей визначається судом 
залежно від наявності об’єктивних підстав для її 
тримання в цій установі. У приймальники-розподіль-
ники для дітей поміщаються діти, які: 

1) досягли 11-річного віку та підозрюються у 
вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпада-
ють під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом 
України передбачено покарання у виді позбавлен-
ня волі на понад п’ять років, і які не досягли віку, 
з якого за такі діяння особи підлягають криміналь-
ній відповідальності, і щодо яких достатньо підстав 
вважати, що вони будуть ухилятися від слідства і 
суду або від виконання процесуальних рішень, пе-
решкоджати встановленню істини у справі або про-
довжувати протиправну діяльність, – до вирішен-
ня судом питання про застосування примусових 
заходів виховного характеру, але не більше 60 діб. 
У разі якщо зникли підстави, передбачені в цьому 
пункті, для подальшого тримання дитини у прий-
мальнику-розподільнику для дітей або з’ясування 
обставин, зазначених у частині п’ятій цієї статті, 
слідчий або суд негайно вирішує питання про при-
пинення подальшого тримання дитини у приймаль-
нику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, 
щодо якої винесено постанову або рішення про при-
пинення її тримання у приймальнику-розподільнику 
для дітей та невідкладне доставляння до подальшого 
місця влаштування, здійснюється посадовими особа-
ми приймальника-розподільника для дітей; 

2) підлягають направленню за рішенням суду, 
що набрало законної сили, до спеціальних навчаль-
но-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, 
що такі діти займатимуться протиправною діяльні-

стю, – на строк, необхідний для доставлення їх до 
спеціальних навчально-виховних закладів, але не 
більше 30 діб; 

3) самовільно залишили спеціальні навчально-ви-
ховні заклади, в яких вони перебували, – на строк, 
необхідний для доставлення їх до спеціальних на-
вчально-виховних закладів, але не більше 30 діб; 

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, 
залишили сім‘ї або навчально-виховні заклади (бро-
дяжать), – на строк, необхідний для передання їх 
підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, 
який ініціював розшук, але не більше 36 годин; 

5) залишили держави постійного проживан-
ня і відповідно до міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, підлягають поверненню до держави свого 
постійного проживання, – на строк, необхідний для 
передачі їхнім батькам, особам, які їх замінюють, або 
працівникам спеціалізованих установ держав постій-
ного проживання. 

Не підлягають доставленню до приймаль-
ників-розподільників для дітей діти, які перебува-
ють у стані алкогольного сп‘яніння або під впливом 
наркотичних чи токсичних речовин, а також психіч-
но хворі діти з вираженими симптомами хвороби».

Важливо відмітити, що діти з країн СНД, які 
знаходяться без супроводу, не згадуються у статті 
3 «Положення про ПРД» – «Прийняття та реєстра-
ція неповнолітніх, доставлених у ПРД», а лише в 
статті 6 «Влаштування неповнолітніх». Більш того, 
все Положення містить термін «неповнолітній», хоча 
реально мова йде про дітей, бо Сімейним кодексом 
визначається, що дитина є неповнолітньою у віці від 
14 до 18 років. В ПРД же знаходяться за законами 
значно молодші діти.

На практиці в ПРД у різні періоди присутні всі 
категорії дітей, зазначені у законодавстві. Відповідно 
«транзитні» діти наявні тільки у спеціальних ПРД.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

112 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
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• «Діти із сімей, що потрапили у складні життєві обста-
вини, неповні сім’ї, діти з девіантною поведінкою». 
• «Діти в розшуку. Діти зі спеціальних закладів. Діти з ву-
лиці».
• «Транзитні» діти. Діти в розшуку. Діти зі спеціальних 
закладів».
• «1) На період слідства (11–14 років) – до 30 діб; 2) На-
правлення у спеціальний заклад (11–15 років) – до 30 діб; 3) 
Безвісно зниклі (між собою називають «потеряшки») – не 
більше 48 годин; 4) Ті, що були раніше, – втеча зі спецза-
кладу».
• «Діти, які скоїли правопорушення і за рішенням суду на-
правляються до ШСР та ПТУ. Діти без супроводу з країн 
СНД або ті, які повертаються в Україну».

• «Діти віком від 11 до 18 років, які:
вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно небезпечне діян-
ня, якщо є потреба негайно ізолювати їх (за постановою 
органу дізнання або слідчого, яка підтримана прокурором 
та санкціонована судом);
згідно з рішенням суду направляються у спеціальні уста-
нови для неповнолітніх;
самовільно залишили спеціальний навчально-виховний за-
клад, де вони перебували».
• «Малолітні правопорушники, втікачі з інтернатних 
установ, домівок».
• «Мігранти, іноземці без супроводу, ті, хто направлений 
до школи соціальної реабілітації, діти у розшуку».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

В
И

С
Н

О
В
К
И

Поєднання дітей у конфлікті з законом, дітей з країн СНД без супроводу, дітей з девіантною поведінкою та 
дітей у складних сімейних обставинах підтверджує тезу про невизначеність мети існування ПРД, як закладу 
роботи з дітьми у конфлікті з законом. Такі різні категорії дітей потребують зовсім різної організації роботи, 
включно із терміном їх перебування у ПРД. Попередні висновки показують, що ПРД не забезпечені ані кадро-
во, ані методологічно для врахування потреб всіх цих категорій. Очевидно, що для них має бути різні формати 
обмеження свободи, що не передбачається Положенням про ПРД та внутрішніми регламентами закладів.

Потребує негайного узгодження з іншими нормативно-правовими актами використання у Положенні про 
ПРД терміну «неповнолітні» та заміна його на «діти».

Під час інтерв’ю співробітники відмічали, що 
потрапляють й діти, які не скоїли правопору-
шень та формально не підпадають під визначені 
законодавством категорії: «Одного разу була дів-
чина, що в 17 років проживала зі своїм співмеш-
канцем, якому було за 70 років. Ще одного разу в 
ПРД потрапила 13-річна дівчина, що займалась 
проституцією на трасі»; «Потрапляли діти, які 
втікали з домівок або інтернатних установ».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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• «Працівники ПРД ходять патрулювати містом у складі 
груп ОГП, роблять поточний ремонт приміщень».
• «Ходять на лекції з правової тематики у школи, на 
батьківські збори у школи, проводять лекції-екскурсії у 
ПРД».
• «Приймають участь у розшуку дітей. Приймають 
участь у «відпрацюванні» дітей (як зрозуміли монітори, 
це розшукові та слідчі дії)».
• «Це функції профілактичної роботи зі школами, а також 
супровід/ патрулювання на морі, під час літнього періоду. 
Дивно, що лекції в школі проводяться у вільний від роботи 
час».
• «За словами начальника кримінальної міліції у справах 
дітей персонал також залучається для профілактичної 
роботи у школах».

• «У той час, коли у ПРД немає неповнолітніх, працівники 
допомагають КМСН та працюють у слідстві. Самі пра-
цівники вважають це доцільним. Окрім цього, у керівни-
цтва є пропозиція щодо організації на першому поверсі бу-
дівлі Центру відвідування для дітей та молоді для роботи 
з дітьми, які стоять на профілактичному обліку КМСД, а 
також розширити територію обслуговування за рахунок 
прилеглих областей».
• «Екскурсії в рамках превенції правопорушень з боку не-
повнолітніх».
• «Діти у розшуку не регламентовані Положенням».
• «Сторожування – на території приймальника знахо-
диться стоянка для авто інших підрозділів МВС».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Очевидно, що працівники ПРД не мають виконувати додаткові функції, тим більше ПРД не має бути експо-

натом для залякувальних екскурсій для дітей.

Не дивлячись на те, що функції ПРД чітко 
прописані у Положенні, іноді співробітники ма-
ють здійснювати додаткову роботу. Не завжди її 
доцільність можна виправдати навіть банальною 
логікою.

Думки про таке додаткове навантаження 
різні: «Це заважає виконувати функціональні 
обов’язки в повній мірі», «Це ефективно і потріб-
но, оскільки школа не виконує належних завдань 
із превентивної роботи», «Щодо профілактичної 
роботи, то працівники ставляться із розумінням, 
оскільки розуміють, що дітей занадто мало в за-
кладі і вони мають бути чимось корисні», «Навіть 
існування такої установи, як місця для екскурсій 
з метою профілактики правопорушень є ефек-
тивним засобом».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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УЧАСТЬ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
Реакція державних органів на неправомірне поміщення дітей в ПРД

• «Останній випадок неправомірного поміщення у ПРД 
був 10 років тому, і за це було покарання».
• «Тісна співпраця із судом та прокуратурою. За словами 
начальника, вони завжди йдуть на зустріч та допомага-
ють. Працівники ПРД оскаржують поміщення до закладу 
дітей-інвалідів, ці скарги судами задовольняються».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Розгляд правомірності потрапляння дітей у ПРД мають розслідуватися, до цього мають бути залучені всі 

дотичні органи влади.

Рішення Європейського Суду з прав людини 
від 21.12.2010 «Ічин та інші проти України» 
(текст наведено у Додатку) частково унемож-
ливило потрапляння дітей у ПРД без достат-
ніх підстав. Однак на практиці ця проблема 
має відслідковуватися як прокуратурою, так 
і національними судами й службами у справах 
дітей. 

На практиці це майже не відбувається. Спо-
стерігається брак співпраці різних структур у 
відстеженні долі дітей. Робота прокуратури опи-
сується вище, але реагування на потрапляння 
у ПРД дітей у розрізі з Положенням відмічено 
не було. В той же час відмічаються випадки не-
правомірного потрапляння дітей у заклади, хоча 
більшість ПРД заперечують, що такі випадки 
мали місце.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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ЗВ’ЯЗОК З СІМ’ЄЮ 
Наявність телефону, поштової скриньки

МОЖЛИВОСТІ КОНТАКТІВ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ05

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)113:

«59. Слід використовувати всі засоби для забез-
печення належного зв’язку неповнолітніх із зов-
нішнім світом, що є невід’ємною частиною права 
на справедливе і гуманне поводження і має най-
важливіше значення для підготовки неповнолітніх 
до повернення в суспільство. Неповнолітнім слід 
дозволяти спілкуватися з їх сім’ями, друзями та ін-
шими особами або представниками організацій, що 
мають надійну репутацію, залишати виправний за-
клад для відвідування будинку і зустрічі з родиною 
та отримувати спеціальні дозволи на вихід за межі 
виправної установи для навчання, професійної під-
готовки та інших важливих цілей. У тому випадку, 
коли неповнолітній відбуває покарання, час, прове-
дений поза виправною установою, зараховується до 
строку ув’язнення. 

60. Кожен неповнолітній повинен мати право 
на регулярні й часті побачення, в принципі раз на 
тиждень і не менше разу на місяць, в умовах, що 
враховують потребу неповнолітнього в самоті, кон-
тактах і необмеженій спілкуванні зі своєю сім’єю і 
захисником.

61. Кожний неповнолітній має право на листу-
вання або телефонний зв’язок з будь-якою особою 
за своїм вибором за відсутності правових обмежень 
і отримувати необхідну йому допомогу для фактич-
ного здійснення цього права. Кожний неповнолітній 
повинен мати право отримувати кореспонденцію. 

62. Неповнолітнім слід надавати можливість ре-
гулярно отримувати інформацію про події у світі, 
читати газети, журнали та інші видання, мати до-
ступ до радіо- і телевізійних програм та кінофільмів, 
а також зустрічатися з представниками будь-яких 
узаконених клубів або організацій, до яких вони 
проявляють інтерес.

79. На всіх неповнолітніх повинні поширюватися 
заходи щодо надання їм допомоги при поверненні в 
суспільство, до сімейного життя, з їхнього навчання 
або працевлаштування після звільнення».

Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню (КЗК, 2002)114

«38.1. Комітет також хоче підкреслити, що обме-
ження або заборона контактів неповнолітніх із зов-
нішнім світом не можуть застосовуватись як дисци-
плінарний захід. 

Всі дисциплінарні покарання, які застосову-
ються до неповнолітніх, повинні супроводжуватись 
формальними гарантіями та мають бути належним 
чином зафіксовані в письмовому вигляді. Зокрема, 
неповнолітні повинні мати право бути вислухани-
ми з приводу порушення, яке їм приписується, 
та подати апеляцію до вищого органу з приводу 
будь-якої санкції, яку було вжито по відношенню 
до них; кожна з цих санкцій повинна бути занесена 
до реєстру, який ведеться у кожному закладі, де 
перебувають позбавлені волі неповнолітні».

Конвенція ООН про права дитини (1989)115:
«Стаття 37 с) гуманне ставлення до кожної по-

збавленої волі дитини і повагу до гідності її особи 
з урахуванням потреб осіб її віку. Зокрема, кожна 
позбавлена волі дитина має бути відокремлена від 
дорослих, якщо тільки не вважається, що в найкра-
щих інтересах дитини цього не слід робити, та має 
право підтримувати зв‘язок із своєю сім’єю шляхом 
листування та побачень, за винятком особливих об-
ставин».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

113 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
114  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
115 Конвенція про права дитини // ООН. Конвенція: Міжнародний документ від 20.11.1989; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_021

Організація контактів з зовнішнім світом та 
сім’єю залежить від наявності сучасних засобів 
зв’язку. Найпростішими з них є телефон та 
пошта. Про те, що в шести закладах пошто-
вої скриньки немає, мова йшлася вище. Обме-
женість можливостей користування телефо-
ном також була передбачена.
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ЗВ’ЯЗОК З СІМ’ЄЮ 
Наявність телефону, поштової скриньки

Згідно з п. 4.2.3 Положення про ПРД116 , діти «ма-
ють право на отримання посилок і передач, а також 
на листування і зустрічі з батьками або особами, які 
їх замінюють, іншими родичами, представниками 
громадських організацій, підприємств, установ і на-

вчальних закладів. Листування, зустрічі, посилки і 
передачі контролюються посадовими особами ПРД, 
заяви та скарги, адресовані в органи прокуратури, 
контролю не підлягають і направляються відповід-
ним прокурорам».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «У закладі є стаціонарний телефон, поштова скринька 
за воротами закладу, діти можуть тільки через дозвіл 
чергового зателефонувати або відправити листа».
• «Доступ до телефону можливий лише у присутності 
чергового і знаходиться у черговій частині. Можна спіл-
куватись ввечері. На період ведення слідства заборо-
няється спілкуватись ні з ким, окрім батьків. Пишуть та 
телефонують до дітей в ПРД рідко. Поштової скриньки 
немає. Листи можна передати через персонал чи бать-
ків. Телефони на час поступлення в ПРД вилучаються».
• «Телефон у закладі є, у кабінеті інспекторів, утримувані 
мають змогу подзвонити зі стаціонарного телефону 
навіть на мобільний. Діти мають попросити про теле-
фонну розмову, сам апарат не знаходиться у вільному 
доступі. Всі листи утримуваних передаються інспекто-
ру, і вона їх відправляє. За словами персоналу, діти часто 
здійснюють телефонні дзвінки з особистих мобільних те-
лефонів працівників».
• «У закладі є телефон, проте доступ до нього обмеже-
ний. Персонал і діти частіше користуються приватними 
телефонами персоналу. Для того щоб зателефонувати 
додому, дитина має попросити про це дорослих. Спілку-
вання відбувається в присутності дорослого. Можемо 
припустити, що і батьки можуть зателефонувати по-
тім на номер. Хоча ці номери змінюються відповідно до 
черговості перебування працівників на роботі. Це ніяк не 
регламентується. Насправді має бути окрема лінія, якою 
діти могли би користуватися. І щоб вона фінансувалась 
із бюджету закладу. За словами хлопця, поспілкуватися з 
друзями немає можливості, це забороняється, а власний 
телефон вилучено. «Друзів багато, але зв’язуватися з 
ними не дозволяється. Телефон був, але в ПРД вони за-
боронені. Бажання спілкуватися з друзями є. Телефон не 
просив, тому що не пам’ятає номерів друзів. Друзі вчать-
ся у школі, деякі вже закінчують».

• «Діти не мають жодного доступу до телефону. Листи 
мають можливість відправити через адміністрацію ПРД. 
Телефони, як і інші особисті речі, вилучаються у дітей на 
весь час перебування в ПРД».
• «Є телефон в черговій, в адмінкорпусі. Наче діти мо-
жуть користуватися телефоном в черговій під наглядом 
персоналу. Хоча залишається незрозумілим, як часто 
вони це можуть робити. І чи можуть вони телефонува-
ти, наприклад за кордон. Якщо це «транзитні». Користу-
ватись мобільними заборонено. Чим це регламентовано 
не зрозуміло».
• «Є міський телефон, але на практиці ним не користу-
ються, бо переважна більшість дітей поступають з 
інших міст. Вся кореспонденція проходить через канце-
лярію міського відділу міліції, відповідно утримувані не 
можуть самостійно скористатись поштовим зв’язком».
• «При поміщенні до ПРД всі цінні речі (в тому числі мобіль-
ні телефони) вилучаються та зберігаються в сейфі в ка-
бінеті начальника. Батьки телефонують на особистий 
мобільний телефон начальника (за його словами, не-
повнолітні також можуть звернутись із проханням зате-
лефонувати батькам). Розмова з батьками відбувається 
в присутності персоналу, телефон вмикають у режим 
гучномовця. Дітям, яких поміщено до ПРД на період слід-
чих дій, треба мати дозвіл від слідчого на розмови по те-
лефону».
• «Є телефон. Якщо потрібно, діти можуть телефонува-
ти з мобільних співробітників. Пошту відправляють спів-
робітники. Поштової скриньки та телефону у вільному 
доступі не існує. Мобільні зберігаються в сейфі у началь-
ника, можливості користуватися не мають».
• «На території є стаціонарний телефон, можна кори-
стуватися мобільним – все з дозволу начальника. Також 
на території є поштова скринька. Залежно від категорії 
дитини мобільний можуть залишити».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Як й очікувалося, доступ до телефону (стаціонарного та мобільного) є, але обмежений, що унеможливлює 

користування ним як засобом зв’язку дитини із зовнішнім світом.
Ситуація з поштовою скринькою аналогічна.
Занадто високий ступінь контролю за дітьми не залишає простору для особистої свободи й не сприяє вста-

новленню контактів із зовнішнім світом.

108 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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Можливість спілкування з батьками
ЗВ’ЯЗОК З СІМ’ЄЮ 

Мінімальні стандартні правила ООН щодо 
відправлення правосуддя по відношенню до не-
повнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.)117:

«26.5. В інтересах благополуччя неповнолітніх, 
поміщених у виправні установи, їх батьки або опіку-
ни повинні мати право відвідувати їх».

Європейські правила щодо неповнолітніх пра-
вопорушників, які підлягають застосуванню санк-
цій чи заходів» (2008)118

«…залучення батьків до правових процедур та 
застосування санкцій чи заходів, за винятком того, 
коли це суперечить кращим інтересам неповноліт-
нього (таким винятком, наприклад, може бути ситу-
ація, коли неповнолітнього у злочинну або асоціаль-
ну діяльність втягнули саме батьки);

застосовуючи громадські санкції чи заходи щодо 
неповнолітнього, слід якомога більше поважати існу-
ючі стосунки з їхніми сім‘ями;

виправні заклади для неповнолітніх правопо-
рушників мають розташовуватися у місцях, зручних 
для відвідування і забезпечення зв’язків неповноліт-
нього з рідними;

працівники виправного закладу повинні підтри-
мувати неповнолітнього у прагненні повернутися до 
сім’ї».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Положення про ПРД119 передбачає:
«2.8. Начальник приймальника-розподіль-

ника, його заступник, старший інспектор, 
інспектор профілактики, старший вихователь, 
вихователь, черговий, черговий по режиму прий-
мальників-розподільників мають право:

2.8.2. Викликати у разі самовільного зали-
шення неповнолітніми загальноосвітньої школи 
або професійного училища соціальної реабіліта-
ції, інших спеціальних установ для неповноліт-
ніх батьків (усиновителів) або опікунів (піклу-
вальників) і представників цих закладів для 
повернення неповнолітніх у сім’ю або зазначені 
заклади».

Також діти «4.2.3. Мають право на […] зустрічі 
з батьками, або особами, які їх замінюють, ін-
шими родичами, представниками громадських 
організацій, підприємств, установ і навчальних 
закладів. […] зустрічі […] контролюються посадо-
вими особами приймальників-розподільників…»

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

117 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
118 Рекомендація CM/REC (2008) 11 Комітета Міністрів Ради Європи державам-членам щодо Європейських правил стосов-
но неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій або заходів, від 05.11.2008 // http://uccg.org.ua/bulletin/
Articles/03-04(14)/04-Zakonodavchi_zasady/140403.pdf  
119 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Відвідування дітей батьками має відбуватися на постійній 
основі і є важливою складовою підтримання у дітей соціаль-
них зв’язків. З огляду на закритість закладів, ця процедура 
має бути регламентованою, але доступною як для дітей, так 
і для батьків. Більш того, персонал ПРД має максимально 
сприяти таким контактам. Зокрема батьки мають пові-
домлятися про те, що відбувається з їх дітьми.



129

ЗВ’ЯЗОК З СІМ’ЄЮ 
Можливість спілкування з батьками

• «Можливість спілкування з батьками не обмежується, 
зазвичай діти спілкуються з батьками у кімнаті відпочин-
ку. З батьками, опікунами утриманців вихователі спілку-
ються по телефону. Батькам телефонують, як тільки 
діти потрапляють до ПРД, для того щоб виявити, чи 
зацікавлені батьки у вирішенні долі своїх дітей».
• «Діти можуть зустрічатися з батьками в присутності 
чергового з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00. Якщо бать-
ки їдуть здалеку, дозволяється побачення будь-коли, і час 
побачення необмежено, але не більше однієї години. Заз-
вичай – від 30 хвилин до 1 години. Діти усно ознайомлені 
з режимом відвідувань батьками. Побачення проходить в 
кімнаті чергового в його присутності. Про те, що відб-
увається з дитиною, батьки та опікуни сповіщаються, 
якщо є контакти. Сповіщає той, хто був присутній під 
час події. Розпитують батьків про особливості дитини, 
проводять з ними бесіди та роз’яснювання під час відві-
дування дитини. Батьки до вирішення подальшої долі ди-
тини не залучаються, адже дитина потрапляє в ПРД за 
рішенням суду».
• «Є можливість спілкуватися з батьками, як тільки ди-
тина потрапляє у заклад, батькам надсилається лист 
у якому вказано, де знаходиться дитина і пропозиція 
відвідати її. Діти мають змогу листуватися та теле-
фонувати. Мав місце випадок, коли мати сама попросила 
мобільний телефон працівника та дзвонила, запитувала 
про свою дитину. Відвідування дітей відбувається дуже 
рідко, це пов’язано з віддаленістю ПРД, особливо коли 
діти потрапляють з інших областей, та малозабезпе-
ченістю сімей. Відведена спеціальна кімната для зустрі-
чей. Під час прийому дитини у ПРД, штатні працівники 
надсилають лист-повідомлення або телефонують бать-
кам із закликом для відвідання дитини. Побачення трива-
ють від 30 хв. до години. На вихідних та у святкові дні. 
Завжди з дозволу начальника. Якщо батьки їдуть здале-
ку, то за попередньою домовленістю можна зустрітися 
в будь-який день. Під час побачення присутній працівник. 
Тривалі побачення не передбачені. За словами персоналу, 
батьки бувають у закладі дуже рідко. За словами дити-
ни, до неї приходив батько її нареченого та наречений. 
За словами персоналу, їх не пустили, бо вони не були 
родичами. З режимом відвідування батьків діти не ознай-
омлені. Спеціальної кімнати для побачень монітори не 
побачили. За словами персоналу, побачення проходять в 
карантинній кімнаті в присутності персоналу. На зустріч 
відводиться від 30 хвилин до години. Адміністрація ПРД 
інформує родичів лише про те, що дитина поступила до 
закладу. За словами начальника, вони завжди йдуть на 
контакт з батьками, якщо ті виявляють таку ініціативу. 
Якщо дитина хоче щось передати батькам, вона повідом-
ляє про це вихователя, а той передає прохання начальни-
ку, який в свою чергу зв’язується з батьками».

• «Окрім телефонних розмов, батьки маються мож-
ливість відвідувати дитину в закладі. За свідченнями такі 
візити відбуваються рідко, що обумовлено тим, що закла-
ди знаходяться далеко від місця проживання чи навпаки, 
що батьки живуть далеко). За регламентом такі зустрічі 
мають тривати 20 хвилин. За словами персоналу, дітей 
інформують про правила при потраплянні до нього. Хло-
пець це підтверджує: «Правила мені одразу видали – тре-
ба завжди питати дозволу, вранці підніматися, робити 
«процедури» – прибирати в класі, у себе в кімнаті, уми-
ватися, чистити зуби тощо, навчання». Разом з тим у 
дітей немає годинників, і їх немає ні в залах, ні в класах. І 
яким чином діти мають орієнтувати у часі не зрозуміло. 
Хіба що знову запитувати в персоналу. Дитина може зу-
стрічатися з батьками за бажанням дитини та батьків. 
Був випадок, коли хлопець не хотів довгий час спілкувати-
ся з мамою і просив його забирати з зустрічей. В закладі 
немає окремої кімнати для зустрічей з батьками, і вони 
відбуваються в черговій кімнаті. За регламентом зустріч 
має тривати 20 хвилин, але, за словами персоналу, вони 
дозволяють їм спілкуватися, скільки хочуть. В основному 
проблем для візитів немає, хоча діти тут розміщуються 
з трьох областей, часто це діти з багатодітних родин. 
Тому є фінансові і географічні обмеження. Але те, що така 
норма в принципі існує, є негативним явищем, який не 
сприяє підтримці контакту дитини із зовнішнім світом, з 
батьками тощо. За словами персоналу, батьків не опові-
щають про дисциплінарну кімнату. Якщо дитина потра-
пила до лікарні, то батьки оповіщаються. Оповіщає про 
це фельдшер. За словами персоналу, вони контактують 
з батьками, надають поради про подальшу комунікацію з 
дітьми, як і що робити. Хоча це мало очевидно. Дитина з 
ПРД, як правило, потрапляє до іншого закладу, до якого 
батьки також матимуть обмежений доступ».
• «Так, у присутності персоналу. За словами персоналу, 
батьки можуть приїхати в будь-який час удень для зу-
стрічі з дитиною. Час для зустрічей регламентований. 
Також батьки можуть зателефонувати до закладу. Якщо 
батьки позбавленні батьківських прав, то зустрічі не до-
зволяються. Діти не знайомі з режимом. Скоріш за все це 
пов’язано з тим, що чітко визначеного часу для відвіду-
вань не має».
• «Є кімната для зустрічей, яка водночас є ігровою кім-
натою. В кімнаті знаходиться м’які меблі, іграшки тощо. 
Меблі не нові. Зустрічі відбуваються під наглядом персо-
налу. Не менше години, не обмежені в часі. За словами 
персоналу, батьків оповіщають про місце знаходження 
дитини. Разом з тим незрозуміло, яким чином. З батька-
ми контактує інспектор з профілактики з метою збору 
інформації про дитину. Психолог контактує з батьками, 
якщо вони навідують дитину і надає їм свої рекомендації».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ



130

Можливість спілкування з батьками
ЗВ’ЯЗОК З СІМ’ЄЮ 
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Спілкуванню з батьками перешкод не чиниться, однак не створені умови для тривалого перебування бать-
ків, а це важливо, коли родичі приїжджають з інших міст або області. Більш того, для зустрічей немає спеціаль-
них приміщень, використовуються не завжди зручні кімнати та приміщення. Очевидно, що має бути спеціально 
обладнана для зустрічей кімната з можливістю залишитися батькам на ніч.

Викликає сумніви необхідність спостереження під час зустрічей дітей з батьками. 
Заклади мають активніше залучати батьків до вирішення питань подальшої долі дитини, соціалізації та 

профілактичної роботи. Слід використовувати засоби сімейної терапії. Знову ж таки потрібні фахівці та мето-
дики. Хоча самі ПРД, безумовно, є ресурсом, де таку роботу із дитиною та сім’єю можна проводити.

ПРД мають всіляко сприяти контактам дітей і батьків, у тому числі через повідомлення батьків про мож-
ливість спілкування та зустрічей з дітьми, безпосередні запрошення батьків відвідати дитину та взяти участь 
у спільній роботі з дитиною.

• «Можливість спілкування з батьками для дітей необме-
жена (окрім тих дітей, яких поміщено на період слідства). 
Немає ані спеціальних днів для зустрічей, ані конкретного 
обмеження на час, який відведено на спілкування («у ро-
зумних межах», як зазначають працівники). Зазвичай зу-
стріч триває приблизно півгодини, дуже рідко одну годину 
та більше. Батьки дуже рідко приїжджають для того, 
щоб відвідати дітей. Це пов’язують з тим, що з інших 
міст довго їхати, та з особливостями родин (так звані 
«проблемні» родини). Конкретного режиму зустрічей не-
має. Зустріч відбувається в їдальні або у альтанці про-
гулянкового дворику (у теплу пору року) в присутності 
працівника міліції. До дисциплінарної кімнати у закладі не 
поміщують, останні кілька років нікого з неповнолітніх 
не госпіталізували, тож нікого не інформують. Персонал 
контактує з батьками з приводу збору необхідних доку-
ментів під час поміщення дитини до ПРД, після цього все 
залежить від ініціативи батьків. Батьки ніяк не залуча-
ються до вирішення долі дитини після переводу з ПРД, 
бо це залежить від путівки, яку отримують на дитину. 
Загалом батьки дуже рідко цікавляться долею дітей».

• «Спілкуватися з батьками можна. Зустрічаються тіль-
ки під наглядом в зеленій кімнаті або на території ПРД. 
Графіка відвідувань не існує. Можна в довільній формі і 
дотримуючись режиму. Так, діти знають режим відві-
дувань. Умови для зустрічей не дуже зручні: батьки та 
діти зустрічаються переважно в зеленій кімнаті або холі. 
Батьки повідомляються усно телефоном та письмово. 
Ведуться бесіди, батьки по закінченні строку перебуван-
ня можуть самостійно забрати дітей».
• «Зустрічі проходять у кімнаті тимчасового утримання. 
Є графік відвідування. Мама може знаходитися з дитиною, 
скільки забажає. Однак не вночі (тільки у робочі години), 
бо поселити її ніде. Може перебувати з 8 до 20 години, за 
звичай це 1-2 години. Залежить від батьків та їх бажан-
ня. Старший вихователь, старший інспектор, начальник 
дзвонять батькам, якщо щось трапляється із дитиною. 
Намагаємося підтримувати якомога тісніші контакти із 
батьками, якщо вони до цього відкриті. Просимо підтри-
мувати дитину, розповідаємо про подальші дій, особливо 
якщо дитина передається до школи соціальної реабіліта-
ції. Разом збираємо документи».

Розклад побачень. 
Попри вимогу обмеження зустрічі до 20 хвилин, праців-
ники ПРД не обмежують час зустрічей дітей з батьками

Кімната для прийому громадян. 
Зустрічі з родичами відбуваються у присутності 
персоналу
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УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Очевидні обмеження у спілкуванні із зовнішнім світом

Згідно із Положенням про ПРД120, діти 
«4.2.2 Утримуються в умовах, що виключають 

можливість самовільного виходу і вчинення право-
порушень.

4.2.5. Виводяться на прогулянки тільки у межах 
території приймальника-розподільника».

На практиці такі вимоги мають різні форми. Всі 
заклади постійно контролюють дітей – пересуван-
ня лише в присутності дорослих, наявні паркани (у 
тому числі з колючим дротом), охорона на вході до 
території або у заклад, в більшості ПРД – ґрати на 
вікнах, поширена процедура замикання дверей у 
приміщеннях, де знаходяться діти.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «ПРД – це режимний заклад, підпорядкований УМВС 
України, на вікнах встановлені ґрати, пропускний режим 
відвідування закладу, двері, ворота – все замкнуто, діти 
переміщуються по закладу під наглядом персоналу».
• «Двері назовні замкнені, на вікнах у спальнях – ґрати, 
пересування лише під наглядом персоналу. Паркан, що 
оточує будівлю з усіх боків, високій та оброблений зверху 
колючим дротом».
• «На всіх вікнах, де перебувають діти, знаходяться ґра-
ти, загальний блок зачиняється, відповідно окремі кімна-
ти у блоці не зачиняються. Похід у їдальню, душ здійс-
нюється організовано».
• «Пересування виключно під наглядом персоналу. Ґрат 
немає. Закрита територія. Вхід під охороною та відео-
наглядом».
• «Все зазначене є характерним для закладу, також об-
межене спілкування телефоном – лише приватні мобільні 
персоналу. Неможливість спілкуватися з друзями. Від-
сутність вільного доступу до конвертів. Рідкі зустрічі з 
батьками – все це обмежує спілкування».

• «Ґрати на вікнах, пересування та спілкування під час зу-
стрічей та по телефону в присутності та під наглядом 
персоналу».
• «Ґрати на вікнах, замкнені двері, пересування під нагля-
дом персоналу в приміщенні ПРД та за його межами (у 
тому числі в прогулянковому дворі) – все це передбачено 
законодавством і в ПРД виконується».
• «По паркану навколо території ПРД – колючий дріт, на 
вікнах ґрати, двері в спальних кімнатах замкнені, пересу-
вання по приймальнику та по території тільки під нагля-
дом персоналу».
• «На вікнах немає ґрат, але витягнені ручки. Дітям ка-
жуть, що скло броньоване. На вході – замкнені ворота, 
а вже безпосередньо на вході в приміщення – охоронець. 
Діти майже постійно під наглядом, тобто у присутності 
дорослих. Персонал в принципі має індивідуальне споряд-
ження (гумові дубинки), але воно зазвичай не при них».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Практика показує, що навіть без ґрат можливо підтримувати режим і запобігати втечам. Очевидно й про 
це було написано й вище, що постійний нагляд та присутність порушують приватність дітей й наносять їм до-
даткове травмування. Відповідно його можна замінювати відеоспостереженням. Практика замкнутих дверей 
взагалі має бути усуненою, особливо вночі, коли дітям необхідно забезпечити вільний та гідний доступ до 
туалету при потребі. 

Перегляд засобів обмеження свободи в першу чергу стосується  «транзитних» ПРД. Умови, в яких переб-
увають діти без супроводу, мають бути м’якіші й не нагадувати установу виконання покарань, тим більше, що 
часто серед цих дітей є зовсім малі.

120 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Через те, що ПРД є закладами обмеження 
свободи та відносяться скоріше до закладів ви-
конання покарань, чим до виховних закладів, 
з огляду на організацію режиму та умов пе-
ребування дітей, можна очікувати наявність 
наочних засобів обмеження свободи: ґрати на 
вікнах, замкнені двері, пересування під наглядом 
персоналу тощо. Частина з цих ознак вже відмі-
чалася вище.



132

Місце розташування закладу

УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Місце розташування може мати вплив на ор-
ганізацію візитів батьків, доступність освіти, 
психологічних та інших послуг, які можна от-
римати ззовні. 

Міжнародне законодавство наголошує на не-
обхідності зв’язків дитини, котра утримується в 
місцях несвободи як і з зовнішнім світом, так і з 
батьками і родиною. Умови місць несвободи для не-
повнолітніх мають відповідати цілям соціалізації і 
ресоціалізації дітей. Місце розташування закладу 
має відповідати цим основним вимогам:

32. Виправні установи для неповнолітніх та умо-
ви в них повинні відповідати меті перевиховання 
неповнолітніх, що перебувають в них, належна 
увага повинна приділятися потребі неповнолітніх 
в самоті, емоційним стимулам, можливостям спіл-

кування з однолітками і участі в заняттях спор-
том, фізкультурою та проведенні дозвілля. Плану-
вання і конструкція приміщень, призначених для 
неповнолітніх, повинні зводити до мінімуму мож-
ливість виникнення пожежі й забезпечувати без-
печну евакуацію з приміщень. Для безпеки вста-
новлюється ефективна пожежна сигналізація і 
відпрацьовуються дії на випадок пожежі. Виправні 
установи не повинні розташовуватися в районах, 
відомих як небезпечні для здоров’я або пов’язані 
з іншими ризиками. (Правила ООН щодо захисту 
неповнолітніх, позбавлених волі).121

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Пункт 1.5 Положення про ПРД122 передба-
чає: «ПРД створюються в Автономній Республі-
ці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
діють у складі кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх і підпорядковуються відділам 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх 
ГУМВС в Криму, м.Києві, Київській області, 
УМВС в областях і м.Севастополі та перебува-
ють в оперативному підпорядкуванні районних, 
міських органів внутрішніх справ за місцем їх 
знаходження».

На практиці майже всі ПРД розташовані в об-
ласних центрах, місце розташування має доволі 
зручний транспортний зв’язок та можливість от-
римувати послуги ззовні.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

121  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
122 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Місце розташування закладу

• «Заклад розташовано біля транспортної розв’язки, зу-
пинка громадського транспорту – на відстані 20 метрів, 
інтенсивність руху громадського транспорту (автобусів 
та маршрутних такси ) – кожні 5 хвилин»
• «ПРД знаходиться майже в центрі міста, навколо – 
житлові будинки. Транспортні зупинки дуже близько, 
транспорту вдосталь, неподалік автостанція та заліз-
ничний вокзал».
• «ПРД знаходиться у місті, хороша транспортна до-
ступність, доїхати можна різноманітними маршрутними 
таксі, трамваєм, ПРД недалеко від вокзалу та центру 
міста. Нас повідомили, що будується нове приміщення 
для ПРД, і він буде перенесений на окраїну міста».
• «Знаходиться в місті, в одному приміщенні з Криміналь-
ною міліцією у справах дітей області. Дістатися до нього 
можна міським транспортом. Приймальник знаходиться 
в районі приватного сектору. Оточений будинками. ПРД 
розташований у триповерховому приміщенні, займає два 
поверхи. Також на території приймальника є кілька тех-
нічних приміщень, асфальтований майданчик (який вико-
ристовується також як спортивний), виноградник».

• «ПРД знаходиться у місті. Поряд із закладом їздять 
автобуси, тролейбуси, трамвай, міська електричка. 
Завдяки транспорту можна дістатись без пересадок до 
будь-якого залізничного вокзалу, до різних станцій метро, 
у центр міста. Заклад освіти на відстані десь 1 км».
• «ПРД знаходиться у межах міста, у 20 хвилинах від цен-
тру (якщо їхати громадським транспортом). Найближчі 
заклади освіти – загальноосвітня школа № 8, інтернат 
№ 1. Приблизно на відстані 300-400 метрів від закладу 
знаходиться зупинка громадського транспорту, який хо-
дить до 20.00 (тролейбуси та автобуси)».
• «Заклад розташовано недалеко від центру міста, не-
далеко від залізничного вокзалу, від автовокзалу можна 
доїхати автобусом. Але для батьків з області ПРД не-
досяжний – дорогий проїзд, іноді не одним транспортним 
засобом».
• «В самому центрі. Поряд зупинка трамваю, трохи далі 
– метро. Навколо – багатоповерхові будинки, є невеликі 
крамниці».
• «Стара частина міста, навколо житлова забудова, від 
найближчої зупинки маршрутного транспорту 5 хвилин 
пішки».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Місце розташування ПРД відповідає вимогам, які гарантують можливість відвідування дітей батьками та 

надання послуг утримуваним дітям. Питання коштовності проїзду для батьків з області варто вирішувати в 
індивідуальному порядку, можливо навіть через формування окремої статті в бюджеті закладу. Бо такий факт 
не може ставати перешкодою до спілкування дітей із родичами.

Ґрати в кімнаті. 
В більшості ПРД – ґрати на вікнах, поширена процедура 
замикання дверей у приміщеннях, де перебувають діти 

Паркан із колючим дротом. 
Самостійно діти за межі закладу виходити не можуть, а 
все переміщення обмежується доставленням на слідство 
або у лікарню в супроводі працівників ПРД
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Можливість виходити за межі закладу

УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

123  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
124 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
125 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Щодо можливості дітей, котрі утримуються в 
місцях несвободи, виходити за межі закладу міжна-
родним законодавством передбачено наступне:

Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаран-
ню123:

67. Підлітковий вік визначається як період, для 
якого характерними є певні зміни особистості, що 
вимагає спеціальних зусиль для зменшення ризику 
довготривалої соціальної адаптації. 

Під час перебування в місцях позбавлення волі 
підліткам слід давати можливість залишатися на 
постійному місці, тримати при собі особисті речі 
та входити до соціально сприятливих груп. Режим 
утримання повинен бути оснований на активній 
діяльності, до якої слід віднести різні соціально-на-
вчальні зустрічі, спортивну діяльність, навчання, 
професійну освіту, організовані екскурсії в супроводі 
охорони та наявність відповідних факультативних 
видів діяльності. 

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)124 наголошують на необхідності 
залучення всіх можливих засобів для забезпечення 
зв’язку із зовнішнім світом, у тому числі й мож-
ливість виходити за межі закладу:

59. Слід використовувати всі засоби для забезпе-
чення належного зв’язку неповнолітніх із зовнішнім 
світом, що є невід’ємною частиною права на спра-
ведливе і гуманне поводження і має найважливіше 
значення для підготовки неповнолітніх до повер-
нення в суспільство. Неповнолітнім слід дозволяти 
спілкуватися з їхніми сім’ями, друзями та іншими 
особами або представниками організацій з надійною 
репутацією, залишати виправний заклад для відві-
дування будинку і зустрічі з родиною та отримувати 
спеціальні дозволи на вихід за межі виправної уста-
нови для навчання, професійної підготовки та інших 
важливих цілей. У тому випадку, коли неповнолітній 
відбуває покарання, час, проведений поза виправно-
го установі, зараховується до строку ув’язнення. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Положення про ПРД125  зазначає, що діти: 
«4.2.2. Тримаються в умовах, що виключають 

можливість самовільного виходу і вчинення пра-
вопорушень.

4.2.5. Виводяться на прогулянки тільки у ме-
жах території приймальника-розподільника». 

На практиці ці вимоги розглядають як забо-
рону покидати межі закладу. Самостійно діти за 
межі закладу виходити не можуть, а все перемі-
щення обмежується доставленням на слідство 
або у лікарню у супроводі працівників ПРД.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Можливість виходити за межі закладу сприяє соціалі-
зації дітей та їхньому розвитку. Так можна підтриму-
вати спілкування з однолітками, якщо дітей у закладі 
мало. Більш того, світова практика йде до скорочення 
рівня обмеженості можливості виходити за межі за-
кладів навіть для дітей, що відбувають покарання. Також 
у школах соціальної реабілітації, які є кінцевою точкою 
перенаправлення дітей у конфлікті з законом з ПРД, така 
можливість є. Діти виїжджають на екскурсії, до театру, цир-
ку. Можливість виходити за межі закладу дозволила б вирішити 
частину проблем із наданням дітям безперервної освіти.
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УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Можливість виходити за межі закладу

• «Не можуть, окрім як під охороною в лікарню чи на слід-
ство».
• «Утримувані не можуть самі виходити за межі ПРД. 
Можуть їздити у супроводі працівників для проведення 
медичного обстеження на черговій машині. Всі виїзди фік-
суються у журналі».
• «Не можуть. Тільки у супроводі працівників можуть 
виїжджати до суду або лікарні».
• «Самостійно в жодному разі. Як правило, діти можуть 
їздити до лікарні. Це організується персоналом. У супро-
воді вихователя чи чергового з профілактики».
• «Діти виходять лише у медичні заклади для проходжен-
ня необхідних медичних процедур. У супроводі персоналу. 
Їдуть або на машині, або маршрутним автобусом». 

• «Ні, діти не можуть залишати межі території закладу, 
крім випадків, коли потрібно відвезти дитину на медичний 
огляд або для проведення слідчих дій в інше місто. В та-
кому разі дитину обов’язково супроводжує працівник мілі-
ції (а якщо йдеться про медичний огляд – і фельдшер)».
• «Діти виходять за територію під наглядом персоналу 
ПРД до лікарні, до правоохоронних органів тощо».
• «Ні, не дійшли до цього, Положенням заборонено, хоча 
такі ідеї були: сходити з окремими категоріями дітей у 
цирк».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Важливо розширити можливості для виходу дітей із закладу. Це може здійснюватися у супроводі праців-

ників ПРД. Процедура має бути законодавчо визначеною. Це значно б розширило можливості для соціалізації 
дітей тощо. Добре, що як мінімум в одному ПРД це розуміють. Тобто запровадження такої практики можливе.
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Можливість читати газети чи журнали

УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Підтримка зв’язку із зовнішнім світом може 
здійснюватися через читання газет чи жур-
налів. Можливо газети та журнали не такі 
актуальні для дітей як Інтернет – сучасні 
діти не так багато читають та цікавляться 
суспільно-політичним життям. Однак така 
можливість в них має бути.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)126:

«62. Неповнолітнім слід надавати можливість ре-
гулярно отримувати інформацію про події у світі, 
читати газети, журнали та інші видання, мати до-
ступ до радіо- і телевізійних програм та кінофільмів, 
а також зустрічатися з представниками будь-яких 
узаконених клубів або організацій, до яких вони 
проявляють інтерес».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Цікаво, що доступність газет та журналів 
прописана у Правилах утримання неповноліт-
ніх у дисциплінарній кімнаті ПРД127: «4.4. Мо-
жуть отримувати книги, журнали, газети, листи 
та інші поштові відправлення». 

Відповідно, можна зробити висновок, що й 
всі інші утримувані мають доступ до преси. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «Так, у закладі є невеличка бібліотека».
• «Можуть, те, що принесе персонал чи батьки, але після 
перевірки».
• «Ми не зафіксували у закладі журналів чи газет».
• «Найбільш доступні форми інформації для дітей – це 
телевізор і книги. Діти мають доступ до бібліотеки. В 
ПРД багато книжок. Телевізор, за словами хлопця, він 
може дивитись у другій половині дня, а часом і раніше. 
Про це він має попросити вихователя. «По телевізору 
– dvd-диски з мультиками. А так по телевізору то «Сві-
док» подивлюсь, новини, то «Кухню» дивлюсь – комедія, 
про війну на ICTV». Щодо доступу до газет і журналів, то 
він скоріше за все є обмеженим. Бо ці друковані видання не 
були помічені під час візиту».

• «Книги з бібліотеки та телевізор діти можуть дивити-
ся. У кімнаті для прийому громадян зберігаються якісь 
художні книжки. Разом з тим, діти, які знаходились у ПРД, 
книжок не читали».
• «ПРД передплачує газету «Іменем Закону». Інші газети 
та журнали приносять працівники, дитина може отрима-
ти їх, попросивши про це персонал».
• «Журнали та газети є у ПРД, і діти мають доступ до 
періодики, також періодичні видання можуть передавати 
батьки».
• «Є 3-4 зміни, на кожній – відповідальний вихователь, він 
вирішує».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Питанню доступності для дітей газет і журналів 

у ПРД не приділяють належної уваги. Основним 
джерелом інформації залишається телебачення, 
яке переважно використовується із метою розваги, 
а те, що дивляться діти, контролюється персона-
лом.

126  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
127 Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх, затверджені 
наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384. 

Журнал «Іменем закону». 
Питанню доступності для дітей газет і журналів у ПРД не 
приділяють належну увагу. Основним джерелом інформації 
залишається телебачення
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УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Можливість отримувати книги з бібліотеки

Книжки. 
В деяких закладах великі бібліотеки. Разом з тим, вони по-
требують оновлення, зокрема поповнення новими популяр-
ними книжками. Доступу до бібліотек поза межами закладів 
немає, хоча це можна було б організувати навіть без виходу 
дітей за межі ПРД

ВИСНОВКИ
Проблема отримання дітьми книжок не має си-

стемного вирішення, хоча практика показує, що в 
закладах розуміють необхідність надавати дітям 
можливість читати. Наявні в ПРД книжкові фонди 
важко вважати бібліотеками в повному розумінні 
цього слова. Доступу до бібліотек поза межами 
закладів немає, хоча це можна було б організува-
ти навіть без виходу дітей за межі ПРД.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)128:

«41. Кожний виправний заклад має забезпечу-
вати доступ до бібліотеки, що має в своєму фонді 
відповідний підбір як навчальних, так і розважаль-
них книг і періодичних видань, призначених для 
неповнолітніх; неповнолітні повинні мати повну 
можливість користуватися цими книжками та зао-
хочуватися до цього.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

У нормах регулювання роботи ПРД не сказано 
про бібліотеку, забезпеченість книгами передба-
чається лише для утримуваних у дисциплінарній 
кімнаті, що, напевне, розповсюджується й на ін-
ших утримуваних, згідно з Правилами утримання 
неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймаль-
ників-розподільників для неповнолітніх: «4.4. Мо-
жуть отримувати книги, журнали, газети, листи та 
інші поштові відправлення».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «З бібліотек міста – ні».
• «Читати можуть чи то в «зеленій кімнаті» (бібліотеці), 
чи в робочій кімнаті, де перебувають під наглядом».
• «У закладі немає бібліотеки, книжки у невеликій кількості 
наявні у виховательській».
• «Читати можуть тільки в бібліотеці. Виносити книги з 
зали не дозволяється».

• «За слова персоналу, так. Разом з тим самі діти зазна-
чали, що вони майже не виходять на вулицю. А бібліотека 
знаходиться в іншому корпусі».
• «У закладі є власні книжки, і працівники ПРД не можуть 
пригадати, щоб хтось із неповнолітніх хотів отримати 
якусь конкретну книжку, якої немає в приймальнику».
• «Так, в ПРД є бібліотека і діти можуть користуватися 
нею».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

Така можливість не тільки допомагає під-
тримувати зв’язок із зовнішнім світом, а й ор-
ганізувати освіту дітей у закладі. Бібліотека 
має бути не тільки доступною, а й мати від-
повідні фонди достатньо різноманітні.

128  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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Можливість дивитися телевізор

УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Як показує практика, перегляд програм те-
лебачення є найбільш розповсюдженим способом 
проведення дозвілля та чи не єдиним джерелом 
інформації в будь-якому дитячому закладі. 
Зазвичай перегляд телевізійних програм ре-
гламентується, контролюється дорослими та 
має розважальний характер.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)129:

«62. Неповнолітнім слід надавати можливість ре-
гулярно отримувати інформацію про події у світі, 
читати газети, журнали та інші видання, мати до-
ступ до радіо- і телевізійних програм та кінофільмів, 
а також зустрічатися з представниками будь-яких 
узаконених клубів або організацій, до яких вони 
проявляють інтерес.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Регламент перегляду телевізійних програм 
не прописаний в Положенні про ПРД. У той са-
мий час усі ПРД забезпечені телевізорами, а їх 
перегляд використовується широко як метод 
організації дозвілля дітей.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «Телевізор є, діти можуть переглядати дитячі, пізна-
вальні програми».
• «Телевізор діти можуть дивитися з дозволу вихователя 
та під його наглядом в робочій кімнаті».
• «Діти можуть дивитися телевізор, здебільшого це ін-
формаційні та освітні телепередачі, фільми».
• «Телевізор був зафіксований моніторами у кімнаті чер-
гового та кабінеті начальника. За словами дитини, вона 
дивиться телевізор у кімнаті чергового на прохідній. За 
словами вихователя, працівники з дому приносять dvd-
плеєр та ставлять вихованцям дитячі фільми».
• «Так. Загалом у ПРД – три телевізори для дітей, у 
кімнаті для прийому громадян, що використовується як 
ігрова, в зеленій кімнаті й у бібліотеці. Також у кімнаті 
для прийому громадян є один відеоплеєр та dvd-плеєр. Є 
велика кількість відеокасет, також є і dvd-диски».

• «За словами персоналу, перегляд телевізора контро-
люється».
• «Для дітей доступно два телевізори: в ігровій кімнаті 
та в зеленій кімнаті (кімната психолога). Дітям дозво-
лять дивитись новини та фільми (за умови, що там не-
має сцен насильства)».
• «Діти дивляться телевізор за графіком під наглядом, 
переважно це фільми та спортивні передачі».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Перегляд телевізору є доступним, однак як і більшість того, що можна робити у ПРД – з дозволу персоналу. 

Позитивною є тенденція до урізноманітнення того, що дитина може дивитися, через створення бази фільмів 
на відеокасетах та дисках. Але свобода вибору та доступність цього джерела інформації ще потребує доопра-
цювання.

129 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Можливість дивитися телевізор

Телевізор. 
Усі ПРД забезпечені телевізорами, а їх перегляд широко ви-
користовується як метод організації дозвілля дітей

Відеокасети. 
В деяких закладах є можливість перегляду фільмів на касе-
тах і дисках
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МОЖЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, 
ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА06

Міжнародні стандарти чітко закріплюють саме 
такі підходи.

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року)130 

«30.2. Слід докладати зусилля для періодичного 
огляду та оцінювання тенденцій, проблем і причин 
правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, а 
також різних конкретних потреб неповнолітніх, які 
перебувають в ув’язненні.

30.3. Слід докладати зусилля для створення ме-
ханізму регулярних оцінних досліджень у рамках 
системи правосуддя щодо неповнолітніх для збору 
й аналізу відповідних даних та інформації з метою 
належного оцінювання, подальшого вдосконалення 
і реформування системи відправлення правосуддя.

30.4. Надання послуг при відправленні правосуд-
дя щодо неповнолітніх слід систематично планува-
ти і здійснювати як невід’ємну частину заходів з 
національного розвитку». 

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)131:

«72. Кваліфіковані інспектори або посадові осо-
би, аналогічні їм, належним чином призначені, які 
не належать до адміністрації установи, повинні 
наділятися правом проведення інспекцій на регу-
лярній основі і незапланованих інспекцій за власною 
ініціативою і при виконанні цих функцій користува-
тися повними гарантіями незалежності. Інспектори 
повинні мати необмежений доступ до всіх осіб, які 
працюють у будь-якій установі, де неповнолітні по-
збавлені або можуть бути позбавлені волі, до всіх 
неповнолітніх \ і до всіх документів таких установ.

73. Кваліфікований медичний персонал, доданий 
органам інспекції або державній службі охорони здо-
ров‘я, повинен брати участь в інспекціях, оцінюючи 
дотримання норм, що стосуються фізичного оточен-
ня, гігієни, умов утримання, харчування, фізичного 
виховання та медичного обслуговування, а також 
будь-якого іншого аспекту роботи установи, що 
впливає на фізичний і психічний стан неповнолітніх. 
Кожний неповнолітній повинен мати право розмов-
ляти наодинці з будь-яким інспектором». 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Контроль з боку правоохоронних органів, інших державних та громадських структур
ДОСТУП ДО ПРОЦЕДУР 

ПРД, як і будь-який заклад для утримання дітей, потребує регулярного моніто-
рингу з метою оцінювання стану дотримання прав та інтересів дитини, а також 
створення механізмів й процедур винесення повідомлень та скарг від дітей та 
співробітників за межі закладу задля їх ефективного вирішення.

Значна частина такого контролю покладається на органи прокуратури, про 
що йшла мова вище. Однак мають бути залучені й інші установи, у тому чис-
лі громадські організації. Необхідне регулярне оцінювання умов перебування дітей, 
стану їх здоров’я, надання освітніх та соціальних послуг, просування у роботі з 
дітьми, вживання мір щодо профілактики насильства, зниження агресії, попередження 
скоєння злочинів тощо. Таке оцінювання необхідне не для покарань працівників, а для надан-
ня додаткової допомоги закладам у роботі з дітьми. Тобто контроль не з метою покарання 
та залякування, а задля дійсно дружніх до дитини умов, надання дітям необхідних послуг 
та спільного вирішення проблем із їх організацією.

Необхідно забезпечити дітям можливість подавати скарги під час таких візитів та 
між ними у письмовій формі, наодинці спілкуватися із представниками контролюючої гру-
пи та мати гарантії безпеки для себе по закінченні такого спілкування.

130 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
131  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню (КЗК, 2002)132 :

«36. Ефективні процедури подання скарг та здій-
снення інспекцій є основними гарантіями проти 
жорстокого поводження у закладах для тримання 
неповнолітніх. Молоді люди повинні мати реальну 
можливість звернутись із скаргою як в межах за-
кладу, так і поза його межами, та мати право на кон-
фіденційний доступ до відповідного органу влади. 

Комітет також приділяє особливу увагу регу-
лярним візитам незалежного органу (наприклад 
комісії відвідувачів або судді) до всіх закладів для 
утримання неповнолітніх; цей орган може отриму-
вати скарги від неповнолітніх та в разі необхідності 
вживати належні заходи, а також інспектувати по-
мешкання».

Також міжнародні підходи окремо передбачають 
залучення громадськості до контролювання установ 
для дітей, що перебувають у конфлікті з законом, 
та роботи із утримуваними дітьми на базі закладів.

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року)133:

«25.1 Слід залучати добровольців, добровільні 
організації, місцеві установи та інші общинні служ-
би, щоб вони внесли свій дієвий внесок у перевихо-
вання неповнолітніх у рамках громади, і наскільки 
це можливо, в рамках сім’ї».

Мінімальні стандартні правила ООН по від-
ношенню до заходів, не пов’язаних з тюремним 
ув’язненням (Токійські правила, 1990)134:

«17.1. Слід заохочувати участь громадськості, 
оскільки в ній закладені великі можливості і оскіль-
ки вона є одним з найважливіших чинників зміц-
нення зв‘язків між правопорушниками та їхніми 
сім‘ями і суспільством. Вона має доповнювати зу-
силля органів кримінального правосуддя». 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

132  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
133 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_211
134  Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 
правила) // ООН. Правила. Резолюція: Міжнародний документ від 14.12.1990; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
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Згідно з законом України «Про прокуратуру»135  
«Предметом нагляду є додержання законності під 
час перебування осіб у місцях тримання затриманих, 
попереднього ув'язнення, в установах виконання по-
карань, інших установах, що виконують покарання 
або заходи примусового характеру, які признача-
ються судом, додержання встановленого криміналь-
но-виконавчим законодавством порядку та умов 
тримання або відбування покарання особами у цих 
установах, їх прав і виконання ними своїх обов'яз-
ків». (Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження 
прокурора). За статтею 44 прокурор, який здійснює 
нагляд, має право:

1) у будь-який час відвідувати місця тримання 
затриманих, попереднього ув'язнення, установи, в 
яких засуджені відбувають покарання, установи для 
примусового лікування і перевиховання, опитувати 
осіб, що там перебувають, знайомитись з докумен-
тами, на підставі яких ці особи затримані, заарешто-
вані, засуджені або до них застосовано заходи при-
мусового характеру;

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і 
постанов адміністрації цих установ та в разі їх невід-
повідності законодавству зупиняти виконання таких 
актів або скасовувати їх, вимагати від посадових чи 
службових осіб усунення порушень або надання по-
яснень з приводу допущених порушень;

3) прокурор зобов'язаний негайно звільнити осо-
бу, яка незаконно перебуває в місцях тримання за-
триманих, попереднього ув'язнення, обмеження чи 

позбавлення волі або в установі для виконання за-
ходів примусового характеру.

Положення про ПРД136 передбачає: 
«2.6. У приймальниках-розподільниках ведеться 

журнал обліку результатів перевірки роботи.
2.7. Статистичний звіт про роботу приймаль-

ників-розподільників складається за півріччя і рік 
із наростаючим підсумком за певний календарний 
період часу і не пізніше ніж 5 липня і 5 січня по-
дається до інформаційного центру ГУМВС в Кри-
му, м.Києві та Київській області, УМВС в областях 
і м.Севастополі для узагальнення і направлення до 
8 числа відповідного місяця звітного періоду до ІБ 
МВС, а детальну доповідну записку про результати 
роботи приймальники-розподільники направляють у 
зазначений період до Управління кримінальної мілі-
ції у справах неповнолітніх МВС. (...)

4.2.3. […] заяви та скарги, адресовані в органи 
прокуратури, контролю не підлягають і направля-
ються відповідним прокурорам».

Громадський контроль Положення не передбачає.
На практиці перевірки здійснюються переважно 

прокуратурою, інші державні органи залучені міні-
мально, а громадські організації – лише для надан-
ня додаткових послуг й то не в достатньому об’ємі. 
Хоча даний моніторинг є прикладом того, що система 
МВД, зокрема Кримінальної міліції у справах дітей, 
є відкритою до співпраці з громадськими організа-
ціями та організації громадського контролю своєї 
діяльності.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

135 Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
136 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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• «Регулярні візити представників прокуратури, НДО 
перевірки, особисті зустрічі з дітьми, які перебувають у 
ПРД».
• «Проводяться перевірки прокуратурою, санепідемстан-
цією, пожежниками. З боку громадських організацій – це 
в основному відвідування, але без перевірок та заходів 
впливу».
• «За словами чергового, «різні установи – навчальні за-
клади, громадські та релігійні організації – мають мож-
ливість приїхати до закладу і провести навчальні або 
розважальні заходи». «Ла Страда» проводить заняття 
з попередження насильства та профілактики торгівлі 
людьми. Також працівники згадували про перевірки з про-
куратури».
• «Щомісячні перевірки прокуратури. Були випадки відвіду-
вання журналістами».
• «ПРД часто відвідують такі контролюючі органи, як 
прокуратура, санепідемстанція, пожежна служба. Часом 
відвідують громадські організації, але здебільшого для 
проведення акцій, навчань тощо. Приймальник знахо-

диться в одному приміщенні з Кримінальною міліцією зі 
справ дітей».
• «Персонал зазначає, що перевірки є, зокрема з боку 
прокуратури, кримінальної міліції у справах дітей, СЕС, 
пожежників. Разом з тим на них це не впливає. Загалом 
враження, що вони досить спокійно сприймають перевір-
ки. Намагаються надати інформацію, яку хочуть почути 
перевіряючі органи, і добре обізнані, як має бути».
• «Регулярні перевірки прокуратури, санепідемстанції, 
перевірки стану протипожежної безпеки. Внутрішні пе-
ревірки (наприклад перевірки несення служби нарядом 
ПРД, які здійснюються начальником ПРД)».
• «Прокурорські перевірки, існує система звітності перед 
обласним ГУМВС України, санепідемстанцією, пожарною 
охороною».
• «Раз на місяць перевіряє прокуратура. Служба у справах 
дітей, начальник КМД області може також приїхати по-
спілкуватися з дітьми».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Перевірки не спрямовані на допомогу, а лише контролюють. В умовах численних невизначеностей у зако-
нодавстві такі перевірки заважають працювати: якщо працівники знаходять варіант дій у невизначеній ситуації 
замість її оцінювання з точки зору таких документів, як, приміром, Конвенція з прав дитини, прокуратура про-
сто констатує, що такі дії не передбачені нормативно-правовими актами. Як наслідок проблема залишається 
невирішеною ані в правовому полі, ані на практиці. Такою проблемою є, наприклад, утримання дітей з інвалід-
ністю у закладі.

Важливо, що втрачається мета перевірок – дотримання прав та інтересів дитини, спільна відповідальність 
усіх дотичних структур за це, виявлення проблем та надання допомоги щодо їх вирішення. Метою стає лише 
виявлення недоліків. Доля дитини губиться за формалізмом.

Громадський контроль відсутній. Говорити про контроль з боку дотичних до подальшої долі органів влади 
також не має підстав на практиці.
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Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі (1990)137 показують необхідність 
наявності різноманітних процедур звернення за за-
хистом своїх прав та перелічують можливі варіанти 
звернень.

«75. Кожний неповнолітній повинен мати мож-
ливість звертатися з проханням або зі скаргою до 
директора виправної установи або до його уповно-
важеного представника. 

76. Кожний неповнолітній повинен мати право 
звертатися з проханням або скаргою, зміст яких не 
може бути змінено цензурою, до центральної ад-
міністрації, в судовий орган або до інших відповід-
них владі через встановлені канали і бути негайно 
поінформованим про їх рішення.

77. Слід вжити заходи щодо створення незалеж-
ної служби (омбудсмена) для отримання і розслі-
дування скарг неповнолітніх, позбавлених волі, та 
сприяння їх справедливому врегулюванню.

78. Кожний неповнолітній повинен мати пра-
во звертатися при подачі скарги з проханням про 
надання допомоги, коли це можливо, з боку членів 

сім’ї, юрисконсультів, груп з надання гуманітарної 
допомоги та інших осіб. Неписьменним неповноліт-
нім повинна надаватися допомога в тих випадках, 
коли вони мають потребу в послугах державних 
або приватних установ та організацій, що надають 
юридичну консультацію або мають право на роз-
гляд скарг». 

Та встановлює вимоги щодо надання дітям від-
повідної інформації про наявні процедури:

«24. …До тих неповнолітніх, котрі є неграмот-
ними або ж не розуміють відповідної мови, інфор-
мація доводиться у формі, що забезпечує її повне 
розуміння.

25. Всім неповнолітнім роз’яснюються правила, 
що регулюють внутрішній розпорядок виправної 
установи, цілі та методи наданого догляду, дисци-
плінарні вимоги та процедури, інші дозволені спо-
соби одержання інформації подання скарг, а та-
кож всі інші необхідні питання, що дозволяють їм 
повною мірою зрозуміти свої права і обов’язки в 
період утримання у виправній установі». 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

З процедур Положення про ПРД138 перед-
бачає лише звернення до прокуратури листом 
«4.2.3. заяви та скарги, адресовані в органи про-
куратури, контролю не підлягають і направля-
ються відповідним прокурорам». Про інформу-
вання дітей о наявних процедурах у Положенні 
не йдеться. Це відбивається на практиці.

Так, щодо знань дітей про можливості оскар-
ження дій працівників закладу ми отримали такі 
відповіді.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

137 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205  
138 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Для захисту себе та своїх прав діти мають 
знати про можливість оскарження дій праців-
ників, звернення до перевіряючих та контро-
люючих органів тощо. Тобто потрібні самі 
процедури та поінформованість про них ді-
тей.
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ДОСТУП ДО ПРОЦЕДУР 
Ознайомленість із процедурами оскарження 

Неефективність наявних процедур та не ознайом-
лення з ними дітей опосередковано підтверджується 
наступним. Як мінімум за останні три роки в жод-
ному з ПРД випадків оскарження дій працівників 
дітьми до прокуратури чи іншого органу не було. 
Також не було фактів оскарження самого поміщен-
ня у ПРД. Діти потрапляють у заклад за рішенням 
суду, тому це має бути оскарження його рішення. 
Теоретично це можливе за наявності та активних дій 
законного представника дитини, як це відбулося у 
випадку рішення Європейського Суду «Ічин та інші 
проти України». Батьки дитини можуть написати 
скаргу до прокуратури. 

Представництво інтересів дитини та реалізація її 
права на захист також залишаються низькими. В од-
ному з ПРД працівники пригадали єдиний випадок, 
коли до дитини приходив слідчий із адвокатом дити-
ни. В іншому закладі вказали, що законні представ-
ники дитини допускаються до неї за письмовим до-
зволом слідчого. Існує єдиний приклад, коли бабуся 
вирішила оскаржити направлення дитини до школи 
соціальної реабілітації та розпочала дії, спрямовані 
на захист дитини, коли та вже перебувала у ПРД.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

• «Знають, їх інформують про це під час прийому в ПРД, 
суді».
• «Нам повідомили, що коли прибуває дитина, її ознай-
омлюють з  правами, з правами працівників ПРД, також 
ніхто не ховає інформаційних стендів. Важко оцінити, чи 
вони мають можливість оскаржити дії персоналу, адже 
скриньки для скарг немає, а всі листи утримуваних над-
силає інспектор».
• «За словами вихователя, діти не знають про такі мож-
ливості, про це їм повинні повідомляти в суді. За словами 
начальника, їм про це повідомляють у суді, а взагалі дітям 
це не цікаво».
• «Оскільки таких оскаржень не було і хлопець незнайо-
мий з такою процедурою, можемо припустити, що діти 
незнайомі з процедурами оскарження».
• «Такої процедури немає. Всі контакти, листи, телефон-
ні дзвінки контролюються персоналом. Листи у прокура-
туру діти не можуть запечатати самостійно, а мають 
віддавати персоналу. Наче для можливості захисту є 

прокурорські перевірки. Але діти вважають, що вони 
нікуди не можуть поскаржитись. А в журналі перевірок 
прокуратура лише зазначає про посилений нагляд. Також 
протягом двох перших місяців 2013 року (з 1.01 до 16.02) – 
в журналі перевірок не зазначені прокурорські перевірки».
• «Завжди можуть скаржитися мені, я щодня питаю про 
наявність скарг», – стверджує начальник ПРД. За словами 
персоналу, якщо хтось захоче поскаржитись у прокура-
туру, видадуть папір та ручку, але подібних випадків ще 
не було. У правилах ПРД зазначено, що скарги прокурору 
перегляду не підлягають, але неможливо перевірити, чи 
відповідає це дійсності за умови відсутності вільного (без 
дозволу, у будь-який час) доступу до паперу, канцелярсь-
ких приладь, конвертів, марок та поштової скрині».
• «Так, поміщені під час прийому діти в доступній формі ін-
формуються про можливість оскарження неправомірних 
дій персоналу ПРД».
• «Все розповідає начальник під час прийому дитини у за-
клад».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
На практиці процедур оскарження дій працівників недостатньо, можливість скористатися ними є доволі 

обмеженою і часто лише формальною, поінформованість дітей про можливості захистити свої права також є 
низькою.

Позитивним є приклад, коли вся необхідна інформація розміщується на стендах у самому закладі, і дитина 
може скористатися нею у випадку необхідності й не змушена покладатися на свою пам’ять при отриманні ін-
структажу й інформації про шляхи оскарження під час бесіди з начальником при потраплянні у заклад.

Про можливості дій на захист прав та інтересів дитини мають повідомлятися родичі та законні представни-
ки для активізації їхнього захисту утримуваних дітей. Більш того, працівники ПРД (а тут варто пригадати, що 
майже всі вони мають вищу юридичну освіту) можуть ініціювати дії на захист прав утримуваної дитини, якщо 
їх було порушено за межами ПРД, наприклад допомогти оскаржити неправомірне поміщення у заклад, якщо 
таке мало місце.

Накладання обмежень на зустрічі із законними представниками по-перше можуть обмежити спілкування 
дитини із батьками (найчастіше вони і є законними представниками), а по-друге – порушити право на захист 
як одне з базових процесуальних прав людини.
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Інформування дітей про процедури і правила
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)139 встановлюють вимоги щодо 
надання дітям відповідної інформації про наявні 
процедури:

«24. […] До тих неповнолітніх, які є неписьменни-
ми або не можуть читати на відповідній мові, така 
інформація доводиться до відома в формі, що забез-
печує її повне розуміння.

25. Всім неповнолітнім роз’яснюються правила, 
що регулюють внутрішній розпорядок виправної 
установи, цілі та методи наданого догляду, дисци-
плінарні вимоги та процедури, інші дозволені спосо-
би одержання інформації та подання скарг, а також 
усі інші необхідні питання, що дають їм можливість 
повною мірою зрозуміти свої права і обов’язки в 
період перебування у виправній установі».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Інформування дітей про власні права та про-
цедури їх захисту в ПРД не систематизовані, 
практика є різною, а ефект досить низький. Ниж-
че описано, як діти отримують таку інформацію.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«У суді та під час прийому в ПРД».
«Монітори прийшли до висновку, що в суді чи не отриму-
ють взагалі».
«На стендах у прохідній та черговій є інформація про 
графік прийому керівництва МВС та Управління МВС у 
м.Києві. Разом з тим в цій інформації подані всі керівні ор-
гани у зв’язку з чим батькам, якщо вони скористаються 
цією інформацією, потрібно буде її фільтрувати, а ін-
формація дана частково, що теж унеможливлює її вико-
ристання. Так, наприклад, не має адресу, де відбуваєть-
ся прийом, і контактних телефонів, зазначені лише дні 
та години прийому. Телефони та поштові адреси інших 
служб відсутні».
«Під час прийому дітям видаються пам’ятки, іноді ще й 
брошура про конфлікти (розроблена для дітей правопо-
рушників) Центром Порозуміння. Ці брошури лежать на 
партах, де зберігаються блокноти та книжки дітей. У 
брошурі є контактні телефони структур, до яких можна 
звернутись. Де брошури зберігаються, не помітила».

«Більшість плакатів і стендів мають інформацію теоре-
тичну, а не практичну. Так, наприклад, є плакати з права-
ми дитини (ти маєш право на сім’ю, на правовий захист), 
про Декларацію. Разом з тим на цих плакатах відсутні 
номери телефонів. Також мені здалось, що багато пла-
катів є недоречними, наприклад право дитини на сім’ю. 
Багато пізнавальної інформації є на стендах і плакатах. 
Але її важко оцінити. Так, наприклад, є багато стендів 
про ФК Динамо, але не створенні умови, щоб залучати 
дітей до гри у футбол».
«На стендах багато інформації, зокрема порад, для пер-
соналу, на що звертати увагу при вихованні дитини, про 
девіантну поведінку, службові інструкції, інформація про 
розшук тощо. Також у закладі проводяться виховні бесіди 
на теми «Що робити, коли затримала міліція», «Права 
дитини».
«При поміщенні в приймальник дітям роз’яснюється мож-
ливість оскарження неправомірних дій персоналу ПРД в 
доступній формі».
«Інформує начальник».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Хоча інформування через тематичні стенди та брошури є добрим прикладом, для підвищення ефектив-

ності такого методу впливу вони мають містити інформацію, зорієнтовану на дитину і корисну для неї. Всі дані 
мають бути актуальними та своєчасно поновлюватися.

139 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

Як вже було зазначено, інформування дітей є 
неефективним. Вони майже не знають про свої 
права та як ними можна скористатися. У да-
ному підрозділі ми зосередилися на тому, як 
саме таке інформування здійснюється, щоб 
зрозуміти, у чому проблема.
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ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 
Інформування дітей про процедури і правила

Розклад. 
Розклад ПРД, як правило, знаходиться в черговій кімнаті, 
а не у приміщеннях, де перебувають діти. Також у там, де 
перебувають діти, немає годинників, і, відповідно, вони не 
мають можливості самостійно орієнтуватися в часі

Правила внутрішнього розпорядку та зразкової поведінки. 
Разом з тим, в більшості ПРД діти ознайомлюються з пра-
вилами лише в момент прийому і підписуючи відповідний 
документ, а на стінах цієї інформації немає
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Ознайомленість дітей із документами та внутрішніми правилами ПРД
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 

Практичний рівень поінформованості про 
внутрішні правила не вищий за рівень поінфор-
мованості про свої права. Причина цього – не-
ефективні механізми та недостатня увага до цієї 
проблеми. Інформація передається, але ніхто не 
перевіряє ступінь її отримання. З документами 
дітей не знайомлять взагалі. Методи ознайомлен-
ня – усні бесіди та стенди у закладі.

Варто навести думку однієї з утримуваних: 
«Я відчуваю себе річчю, яку перекладають з міс-
ця на місце!»

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«З документами в них взагалі великі складнощі. Мотиву-
ють це різними чинниками – нам не могли надати навіть 
частину з них протягом двох тижнів. Отже, навряд чи 
дітей знайомлять з ними. Повідомляють про все усно».
«З документами – невідомо. З правилами – усно за слова-
ми начальника та персоналу ознайомлені під час надход-
ження в ПРД».
«Під час прийому в ПРД діти підписують аркуш з прави-
лами, що означає, що діти ознайомилися з ними. Проте 
діти знайомляться з правилами лише під час прийому, 
коли вони ще не адаптувались. Тому ця інформація не за-
своюється. Діти вивчають правила у процесі. Також не 
вся інформація присутня у правилах, наприклад, нічого не 
має про можливість мати особисті речі, яким чином діти 
можуть користуватися телефоном. Також розпорядок 
дня є лише в черговій кімнаті. Тобто до цієї інформації 
у дітей теж доступ обмежений. У кімнаті годинників не 
має, а особисті речі не дозволенні (годинники, мобільні 
телефони). Персонал, що наглядає, слідкує за тим, щоб 
діти вчасно змінювали кімнати».

«Щодо ознайомлення з документами, на основі яких пра-
цює заклад, нам розповіли, що, коли дитина прибуває у 
ПРД, їй розповідають, що це за заклад, скільки вона тут 
пробуде, куди її направлять далі».
«Зі слів дівчини, ніхто не говорив про правила. У неї від-
чуття, що вона річ, яку за потребою перекладають з 
місця на місце. Також дітям не говорять про результати 
медичних аналізів».
«При поміщенні правила особисто роз’яснює персонал. 
Внутрішні правила вивішені на стіні. Діти можуть також 
отримати додаткові консультації протягом всього тер-
міну перебування у закладі».
«На стендах є загальна інформація про права та обов’яз-
ки дітей та персоналу, розпорядок дня, але немає самого 
положення».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Необхідно підвищувати доступ дітей до базових документів та процедур, за якими функціонує заклад. Ця 

інформація має бути доступною у повному обсязі та у вигляді спрощених для розуміння дитини варіантів. 
Постійне інформування дитини про правила, регламенти та процедури, її права має стати одним з основних 
завдань закладу. При цьому необхідно знаходити підходи, які гарантують реальне отримання й розуміння 
дітьми цієї інформації.

Права утримуваних дітей мають бути відобра-
жені у внутрішніх правилах закладів. На практи-
ці це відбувається не завжди, більш того, часто 
буває, що внутрішні правила суперечать прин-
ципам прав дитини. Рівень ознайомлення дітей 
з ними зазвичай вищий, бо на них ґрунтуються 
вимоги до поведінки дітей у закладі.
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ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 
Володіння інформацією про можливі терміни перебування у закладі

Вимоги до надання такої інформації співпадають 
із загальними підходами до інформування дитини 
про внутрішні процедури, правила, регламенти та 
її права.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)140:

«25. Всім неповнолітнім роз’яснюються правила, 

що регулюють внутрішній розпорядок виправної 
установи, цілі та методи наданого догляду, дисци-
плінарні вимоги та процедури, інші дозволені спосо-
би одержання інформації та подання скарг, а також 
усі інші необхідні питання, що дають їм можливість 
повною мірою зрозуміти свої права і обов’язки в 
період перебування у виправній установі»

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Національне законодавство чітко визначає мож-
ливі граничні терміни перебування дитини у ПРД.

Положення про ПРД141 чітко зазначає:
«4.1. Неповнолітні можуть триматись у прий-

мальниках-розподільниках протягом часу, необхід-
ного для їх влаштування, але не більше 30 діб.

До терміну тримання неповнолітніх у прий-
мальнику-розподільнику не входить час їх перебу-
вання на лікуванні або обстеженні у медичних за-
кладах, а також у період карантину, оголошеного 
органами охорони здоров’я, у зв’язку з наявністю 

інфекційного захворювання осіб, які тримаються 
у приймальнику-розподільнику. Про такі факти в 
журналі обліку неповнолітніх, доставлених у прий-
мальник-розподільник, робиться відповідний запис. 
Повторна реєстрація неповнолітніх, доставлених у 
приймальник-розподільник після виписки із ліку-
вального закладу, не проводиться».

Водночас мова не йде про інформування дитини. 
Діти інформуються, але порядок інформування спі-
впадає із наданням всієї іншої інформації про пере-
бування дитини у закладі.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«Працівники міліції, що направляють дитину до ПРД, 
повідомляють про можливі терміни перебування та про 
розгляд її справи».
«Інформацію отримує в суді, від інспектора з профілакти-
ки та начальника ПРД».
«Так, дитинку повідомляють, якщо потрібно отримують 
додаткову інформацію».
«За словами вихователя, ця інформація дитині надаєть-
ся в суді. За словами начальника, цю інформацію до ди-
тини доводить начальник та інспектор з профілактики».
«За словами персоналу, це робиться при надходженні ди-
тини вихователем».

«Під час прийому дитині про це говорять. За 10 днів до 
від’їзду діти починають проходити медичне обстеження. 
Тобто діти добре обізнані з тим, що їх готують до пе-
реїзду, і знають дату».
«Оскільки дітей поміщають за рішенням суду, вони дізна-
ються про строки поміщення ще у залі судових засідань. У 
випадку зміни терміну перебування дитину про це інфор-
мує керівництво ПРД на основі відповідного документу».
«Так. Начальник особисто під час прийому дитини інфор-
мує, за що її поміщено, роз’яснює права, розповідає про 
термін перебування, про ведення справи тощо».
«Так. Начальник».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Термін перебування та його можливе оскарження має бути відомим дитині. Форма надання такої інформа-

ції у ПРД потребує корегування щодо зрозумілості для дитини. 

140 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
141 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96

Як вже було зазначено, інформування дітей є 
неефективним. Вони майже не знають про свої 
права та як ними можна скористатися. У да-
ному підрозділі ми зосередилися на тому, як 
саме таке інформування здійснюється, щоб 
зрозуміти, у чому проблема.
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Доступність та зрозумілість інформації
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 

«У більшості випадків діти, яки перебувають у ПРД, не 
знають про свої права та можливості оскарження дій 
персоналу, але як тільки до закладу потрапляє дитина, 
її обов’язково відвідує представник прокуратури, який 
роз’яснює дитини всі її права, спілкується з дитиною 
особисто, через прокурора дитина може оскаржити дії 
персоналу, крім того, в ігровий кімнаті стоїть закрита 
скринька для скарг від дітей».
«Це залежить від рівня розвитку та адекватності дити-
ни. Намагаються пояснювати дуже доступно».
«Коли прибуває дитина, її ознайомлюють з її правами, з 
правами працівників ПРД, також ніхто не ховає інформа-
ційних стендів».
«Інформаційні стенди, брошури, розклади є доступними 
для утримуваних, вони висять у приміщенні блоку, де зна-
ходяться діти».

«На думку начальника, рівень ефективності роз’яснень 
про права дитини та внутрішні правила низький, все за-
лежить від рівня розвитку кожної дитини. Серед наочно-
го матеріалу була відсутня інформація про права дитини, 
внутрішній розпорядок закладу (монітори побачили його 
лише в кабінеті начальника). Дитину з правилами та про-
цедурами ознайомлює персонал, в день прибуття вони 
підписуються!»
«Стенди розміщено таким чином, що дитина може про-
читати інформацію (адекватна відстань від підлоги, 
розташування в місцях, куди діти мають доступ)».
«Усе через бесіди, перевіряємо, чи зрозуміли діти те, що 
ми хочемо донести».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Питанню доступності та зрозумілості для дітей базової інформації щодо умов їх перебування в ПРД має 

бути приділено більше уваги. Зокрема, це стосується форм донесення інформації до дитини, розміщення пер-
шоджерел та версій, спрощених для розуміння дітей.

Доступність інформації передбачає зручне розташу-
вання для дитини та зрозумілий зміст. Очевидно, що 
інформація має надаватися дитині у зрозумілій формі 
із врахуванням її віку, ступеню розвитку тощо. На 
рівні ПРД використовується небагато форм, серед них 
стенди, бесіда з начальником або вихователем, пам’ят-
ка з правилами, що вже описувалося вище.

Як вже зазначалося, міжнародне законодавство 
та практика зорієнтовані на гарантії розуміння ди-
тиною наданої інформації та забезпечення можли-
востей нею скористатися, тобто важливим є й де-
монстрація практичної спрямованості інформації та 
її необхідність. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Законодавство щодо регуляції роботи ПРД ні-
чого про це не зазначає. Але тут можуть бути 
дотичні нормі роботи з різними віковими групами 
дітей та використання різних освітніх технологій. 

Уже зазначалося, що ефективність інформу-
вання дітей низька, форми інформування не від-
повідають потребам дітей. Нижче показано, що 
доступність та зрозумілість форм інформування 
низька через неврахування особливостей дітей, 
які перебувають у закладі, брак освітніх методик 
та фахівців.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 
Доступність послуг перекладача та інші форми роботи з дітьми, які не розуміють 

української або російської мов

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі (1990)142:

«24. […] Для тих неповнолітніх, які є непись-
менними або не можуть читати на відповідній 
мові, така інформація доводиться до відома в 
формі, що забезпечує її повне розуміння».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Національне законодавство регламентує допомо-
гу дитині, яка не володіє національною мовою, лише 
у суді та під час кримінального провадження.

Кримінальний процесуальний Кодекс України143:
«Стаття 29. Мова, якою здійснюється криміналь-

не провадження.
1. Кримінальне провадження здійснюється дер-

жавною мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суд-
дя та суд складають процесуальні документи дер-
жавною мовою.

2. Особа повідомляється про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення державною мо-
вою або будь-якою іншою мовою, якою вона достат-
ньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні 
кримінального правопорушення.

3. Слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забез-
печують учасникам кримінального провадження, які 
не володіють чи недостатньо володіють державною 
мовою, право давати показання, заявляти клопотан-
ня і подавати скарги, виступати в суді рідною або 
іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у 
разі необхідності послугами перекладача в порядку, 
передбаченому цим Кодексом.  

4. Судові рішення, якими суд закінчує судовий 
розгляд по суті, надаються сторонам кримінального 
провадження або особі, стосовно якої вирішено пи-
тання щодо застосування примусових заходів вихов-
ного або медичного характеру, у перекладі на їхню 
рідну або іншу мову, якою вони володіють. Переклад 
інших процесуальних документів кримінального 
провадження, надання копій яких передбачено цим 
Кодексом, здійснюється лише за клопотанням зазна-
чених осіб. Переклад судових рішень та інших про-
цесуальних документів кримінального провадження 
засвідчується підписом перекладача».

Ці вимоги не розповсюджуються на ПРД, що ще 
раз підкреслює, що ПРД замислювалися лише як 
місце перетримання дитини без ведення з нею слід-
чих дій на базі закладу. З іншого боку, це не знімає 
з ПРД обов’язку інформувати дитину доступним для 
неї способом, що випливає з аналогії права, міжна-
родних стандартів та загальної логіки.

Такі випадки мають бути передбачені у внутріш-
ніх процедурах закладу, навіть з огляду на те, що 
діти такої категорії потрапляють до ПРД нечасто. Це 
особливо актуально для ПРД, які забезпечують пе-
реміщення «транзитних» дітей з країн СНД.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

142 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
143 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Верховна Рада України; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17

Якщо дитина не володіє українською або 
російською мовою, то вона все одно має право 
отримати інформацію, необхідну для захисту 
своїх прав та інтересів, у тому числі щодо 
правил перебування у ПРД. І це завдання за-
кладу – організувати донесення їй інформації у 
зрозумілій формі.
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Доступність послуг перекладача та інші форми роботи з дітьми, які не розуміють 
української або російської мов

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА 

«Якщо неможливо знайти перекладача спілкування від-
бувається за допомогою жестів. Коли до ПРД потрапи-
ла дитина ромської національності, яка важко розуміла 
українську та російську мову, вона за допомогою жестів 
спілкувалася з дитиною». 
«Такого не було».
«За останні роки таких випадків не зафіксовано. Черго-
вий, який працює 8 років у ПРД розповів, що були випад-
ки, коли діти із Закарпаття володіли лише угорською чи 
румунською, тоді вони спілкувалися за допомогою невер-
бального спілкування».
«Таких випадків не було. Якщо будуть, адміністрація 
викличе перекладача. А взагалі, за словами персоналу, це 
(пошук перекладача) повинні здійснювати ті, хто затри-
мує дитину до поміщення в ПРД».

«Таких випадків не було. І якщо б така ситуація виникла, 
то вирішувати її б мали в «ручному» режимі».
«Таких випадків не було».
«У ПРД не було випадків поміщення дітей, які не розуміють 
російської/української мови. Єдиний випадок – поміщення 
дитини-рома, який погано розумів письмову мову, але всі 
документи йому зачитувались. За словами працівників, 
якщо виникне ситуація, коли дитина не розуміє російсь-
кої/української мови, за допомогою звертатимуться до 
керівництва міськвідділу».
«Не було таких випадків. Але, за словами начальника, 
знайти перекладача можливо».
«Таких випадків не було. Була група дітей з Молдови, де-
які погано розмовляли російською, але для спілкування до-
статньо, крім того, допомагали інші діти».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
ПРД не готові до таких випадків. Сподівання, що за необхідністю все може бути вирішено, не гарантує до-

тримання прав дитини.
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144 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

ПОБУТОВІ УМОВИ
Залежність бюджету установи від кількості дітей

ІНШІ АСПЕКТИ УМОВ УТРИМАННЯ (ВІДПОВІДНІСТЬ 
ВНУТРІШНІМ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ)07

«Бюджет установи не залежить від кількості утримува-
них дітей».
«Документу немає. За словами начальника, 25–30 гри-
вень на день».
«Не залежить. Він обраховується наперед. Проте, мож-
ливо, якісь статті й можуть не витратити, якщо немає 
дитини. Наприклад, на ліки, які б були необхідними. Не ви-
трачаються кошти на харчування, якщо в закладі немає 
дітей».

«Зміни в бюджеті установи пов’язані з витратами на 
харчування, тобто залежать від того, чи було складено 
договір на постачання готової їжі. Денна норма – 25 грн/
день на одну дитину, за словами працівників, договір на 
харчування під час візиту надано не було».
«Вартість харчування на одну дитину – 47,5 грн на добу».
«Виділяють державні кошти на кожну утримувану дитину».
«Невідомо. На харчування 27 грн на день на дитину».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Необхідна більша прозорість у формуванні бюджетів установ. Це потрібно для забезпечення потреб дітей 

у повному обсязі. Питання недостатнього забезпечення одягом та взуттям і його вирішення за кошт спонсорів 
вже підіймалося вище.

Забезпечення умов для утримання дітей безпосередньо залежить від 
принципу формування бюджету. При його залежності від кількості 
дітей, що загалом має бути логічним, установа буде зацікавлена у 
збільшенні дітей, які в ній перебувають. Економічна обґрунтованість 
існування ПРД є однією з основних проблем – співвідношення наявних 
у закладі дітей, кількості персоналу, а відповідно й розходів на утри-
мання закладу та виплату заробітної платні персоналу.

Міжнародні стандарти це питання не вирішують 
та залишають національному праву знаходити від-
повідь максимально зручним способом із гаранту-
ванням дотримання прав дитини.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Закон України Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи для дітей144  
визначає:

«Стаття 13. Матеріально-побутове і медичне 
забезпечення дітей у спеціальних установах та 
закладах соціального захисту для дітей

Особам, поміщеним у приймальни-
ки-розподільники для дітей, загальноосвітні 
школи і професійні училища соціальної реа-
білітації, центри медико-соціальної реабілітації 
дітей, спеціальні виховні установи та притулки 
для дітей, створюються належні житлово-поб-
утові умови відповідно до встановлених правил 
санітарії та гігієни».

Під час моніторингу однозначну відповідь на 
питання залежності бюджету від кількості дітей 
визначити не вдалося. Більш-менш точні цифри 
називаються щодо харчування дитини. Є припу-
щення, що цю інформацію керівництво закладів 
не бажає виносити на широкий загал та обгово-
рення.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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Були зафіксовані випадки потрапляння дітей 
з інвалідністю у заклади. Очевидно, що в ПРД, 
як і будь-яких інших державних закладах, має 
бути забезпечена доступність приміщень та 
процедур для людей з інвалідністю. У тому 
числі для утримуваних дітей та їх батьків. 

Вимоги загальної доступності закладів та установ 
визначається Конвенцією ООН про права інвалідів, 
яка ратифікована Україною.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Окремо питання доступності ПРД для людей з 
інвалідністю законодавчо неврегульоване. Однак 
тут діють норми міжнародного права та вимоги 
національного законодавства щодо недопущення 
дискримінації за ознакою інвалідності.

На практиці це питання теж залишається не-
вирішеним. Посилання на те, що таких випадків 
не було, не гарантує, що таких випадків не може 
бути у майбутньому.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

«ПРД для людей з інвалідністю недоступно, високі східці 
ґанку до вхідної двері не обладнані пандусом, також бага-
то високих порогів в будівлі»
«Дітей з інвалідністю приймати заборонено. Батьків з 
інвалідністю не було».
«У ПРД немає доступу для людей з інвалідністю, під’їзд 
до приміщення зручний, пологий, широкі ворота, проте 
у самій будівлі пандусів немає, є пороги, вузькі коридори. 
Це стара будівля, яка не пристосована до пересування 
інвалідів».
«Не забезпечується. За словами персоналу, вони оскар-
жують поміщення таких дітей до ПРД, і суд іде на зустріч 
ПРД в інтересах такої дитини».
«Не забезпечується жодним чином».
«Не забезпечується. Пандусів не має, є пороги. Будинок 
старий. Багато сходів. У туалетах немає унітазів і по-
ручнів».

«На територію ПРД є в’їзд для авто, через який можна 
потрапити до прогулянкового дворику та на перший 
поверх будівлі (сходів немає, їдальня, в якій проходять 
зустрічі, за неможливості зробити це у дворику, знахо-
диться також на першому поверсі)».
«Взагалі не забезпечується».
«Так, приміщення є доступним, майже немає сходинок 
(насправді це не так, зі спостереження – більш-менш 
доступним є лише перший поверх, де відбувається ре-
гістрування дитини та зустрічі із батьками, другий по-
верх недоступний через сходи, на першому в душі завузькі 
коридори, також є пороги та окремі декоративні сходи). 
Був випадок потрапляння малих дітей – 4 роки – з інвалід-
ністю, їх переносили на руках, інших випадків, пов’язаних 
із людьми з інвалідністю, включно із батьками не було».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
ПРД не готові до роботи з людьми з інвалідністю. Забезпеченню доступності цих закладів слід приділити 

окрему увагу незалежно від того, як вони будуть реформовані.
В одному з ПРД заборонено приймати дітей з інвалідністю, під час моніторингу ми не знайшли жодного 

законодавчого підтвердження цієї заборони. Однак й прописаної процедури прийняття таких дітей немає.

Доступність ПРД для людей з інвалідністю (як утримуваних, так і батьків)
ПОБУТОВІ УМОВИ
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ПОБУТОВІ УМОВИ
Доступність ПРД для людей з інвалідністю (як утримуваних, так і батьків)

Порожок для візочка. 
Заклади не пристосовані для переміщення в них людей з 
особливими потребами

Вхід до корпусу, в якому спальні, кімната для зустрічей 
тощо
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Освітлення
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ

145 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf

«Кімнати недостатньо освітлені, в спальнях по одній 
лампочці, вікна невеликі (1м х 1,20, двійні рами). На вікнах 
щільні ґрати».
«Освітлення нормальне в усьому приміщенні. В спальнях 
світло ввімкнене всю ніч, і лампи огорнуті фольгою для 
приглушення світла».
«У деяких приміщеннях не було освітлення, нам пояснили, 
що «перегоріла лампочка», у підвалі «намокнув патрон». 
Погане освітлення у прибудові, в якій знаходиться вхід у 
ПРД, черговій, дисциплінарні кімнатах, кімнаті поперед-
нього утримання, спальні попереднього утримання. У 
підвалі погане денне освітлення. Загальна характери-
стика – добре».
«Добре освітлення в усіх кімнатах та приміщеннях».
«Освітлення добре».

«Освітлення в кімнатах, де сплять діти, ввімкнене всю 
ніч для контролю за дитиною. Завіси та штори на вікнах 
у спальних кімнатах відсутні».
«У закладі багато природного світла. Темним є цоколь-
ний поверх, де відбувається прийом дітей і діти ходять у 
баню. Не запитували у дітей про освітлення вночі. Разом 
з тим виявилось, що в інших закладах діти мають спати 
при ввімкненому світлі, для цього в спальних кімнатах 
приглушене світло».
«Освітлення (штучне і природне) достатнє у всіх примі-
щеннях, окрім дисциплінарної кімнати».
«Природне освітлення достатнє, великі вікна, про-
сторі кімнати. Штучне освітлення - задовільне. Освіт-
лення в ліжку немає, наприклад, почитати книгу у ліжку 
не можна».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
У більшості закладів освітлення задовільне. Викликає стурбованість тим, що вночі діти сплять при світлі. 

Це однозначно не сприяє їхньому фізичному та психічному здоров’ю.
Варто потурбуватися про індивідуальне штучне освітлення у спальнях та вчасне усунення пошкоджень 

електрики.

Добре освітлення приміщень, де знаходяться діти, є стандартною 
вимогою. Воно необхідне для повноцінного фізичного та психічного 
розвитку дитини, створення умов для освіти та проведення дозвіл-
ля. Вимоги розповсюджуються на всі приміщення та стосуються 
як доступу до денного освітлення, та і до штучного освітлення. 
Достатнім зазвичай вважається освітлення, при якому можна без 
додаткових зусиль читати книгу або газету.

Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК, 2002)145 

«29. Добре організований центр тримання поз-
бавлених волі неповнолітніх буде пропонувати по-
зитивні та персоніфіковані умови перебування в 
ув’язненні молодим людям, позбавленим волі. Кім-
нати та інші місця проживання неповнолітніх, окрім 
відповідного розміру, повинні мати добре освітлен-
ня і гарну вентиляцію, бути правильно вмебльовані, 
гарно оформлені і пропонувати відповідну зорову 
стимуляцію».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

У Положенні про ПРД не приділяється увага 
освітленню. Відповідно контроль за його якістю 
є одним із завдань санітарно-епідеміологічної 
служби, а стандарти визначаються загальними 
вимогами до освітлення приміщень, де перебу-
вають діти.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ
Освітлення

Спальня. 
У спальнях горить приглушене штучне світло або лампоч-
ки малої потужності – щоб діти могли спати при увімкне-
ному світлі

Вимикачі світла. 
Вимикачі світла у спальнях знаходяться за дверима кімна-
ти. Діти, перебуваючи у спальнях, доступу до них не мають
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Прогулянки на свіжому повітрі
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)146:

«47. Кожний неповнолітній повинен мати право 
на достатній вільний час для щоденних фізичних 
вправ, причому якщо дозволяють погодні умови, то 
на відкритому повітрі, і протягом цього часу, як пра-
вило, слід забезпечувати заняття відповідними оздо-
ровчими або фізичними вправами». 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Положення про ПРД147 передбачає, що діти 
«4.2.5. Виводяться на прогулянки тільки у межах 
території приймальника-розподільника».

Більш того, прогулянки передбачені навіть 
Правилами тримання неповнолітніх у дисци-
плінарній кімнаті ПРД148, за якими діти: «4.6. 
Мають право на щоденну прогулянку тривалістю 
до 2 годин під наглядом посадових осіб прий-
мальника-розподільника».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Прогулянки на свіжому повітрі є невід’ємною 
складовою фізичного здоров’я дитини. Це пи-
тання обов’язково підкреслюється у будь-яко-
му закладі закритого типу для дітей чи до-
рослих.

«Прогулянки на свіжому повітрі проводяться за роз-
кладом не рідше двох разів на день під наглядом праців-
ників закладу, до прогулянок не допускаються діти, які 
хворіють на даний час».
«Прогулянки відбуваються щодня за розкладом у супро-
воді вихователів у внутрішньому дворі ПРД. Там можуть 
гуляти, спілкуватись, займатися фізичними вправами, 
доглядати за квітами».
«На території ПРД є спортивний майданчик, на якому 
діти можуть грати у баскетбол, футбол, волейбол та 
інші спортивні ігри. У розкладі відведений час на прогу-
лянки з 13:00–14:00 у зимовий час. За словами персоналу, 
у літній час розклад дещо змінюється, якщо діти виявля-
ють бажання проводити час на свіжому повітрі, то мож-
ливі зміни в розкладі».
«За розкладом дня. У супроводі вихователя у внутрішньо-
му дворі ПРД».
«Частіше, відповідно до режиму, тобто в другій половині 
дня. Діти бувають на подвір’ї у супроводі вихователів. Є 
асфальтований майданчик і турнік, можна покидати м’я-
ча. В холодну пору року прогулянки коротші, за словами 
вихователів».
«Відповідно до регламенту, якщо хтось не хоче, то має 
бути привід, в присутності вихователя. Спортивного 
майданчика взимку не використовують. Влітку діти наче 

туди ходять. Хоча під великим сумнівом. Оскільки ця 
територія загороджена додатковим забором із замком. 
Персонал вказує, що для прогулянок використовується 
асфальтний майданчик напроти спального корпусу. За 
словами дітей, вони майже не гуляють».
«У розпорядку дня, затвердженому начальником ПРД, не-
має окремого часу для прогулянок на свіжому повітрі. За 
словами працівників, у теплу пору року прогулянки відбу-
ваються щодня і тривають приблизно півгодини-годину 
після сніданку та/або після обіду залежно від погодних 
умов. У зимовий час періодичність прогулянок залежить 
від наявності теплого одягу та взуття, а також від по-
годних умов. Прогулянки відбуваються у прогулянковому 
дворику, в якому є турнік та бесідка. Начальник ПРД не 
вважає за доцільне спорудження додаткового спортив-
ного майданчику, бо це створює додаткову загрозу для 
травмування. Допускаються до прогулянок всі, супровод-
жують неповнолітніх два працівники ПРД (зазвичай, чер-
говий та вихователь)».
«Півтори години з 14.00 до 15.30 кожного дня. Виходять 
строєм усі. Можуть грати, займатися на спортмайдан-
чику, сидіти в бесідці тощо».
«Два рази на день, влітку частіше. Ігри, рухливі ігри, ло-
гічні задачі, бесіди, сад».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Розклад прогулянок на свіжому повітрі дотримується. Умови для цього на території закладів задовільні. 

Однак недостатньо спортивного спорядження, зокрема через побоювання, що діти можуть травмуватися. Різ-
номанітності ігор на свіжому повітрі слід приділити більше уваги. Необхідне методичне забезпечення закладів 
іграми для різновікових груп та ігор, що побудовані за принципом участі, а не змагання.

146 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
147 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96 
148 Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх, затверджені 
наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ
Прогулянки на свіжому повітрі

Дитячий асфальтований майданчик з турніком

Майданчик для ігор на свіжому повітрі. 
Є кошик для гри у баскетбол

Внутрішній двір

Двір. Спортивні знаряддя, гойдалка

Майданчик для ігор на свіжому повітрі. 
На майданчику є тільки турнік

Яблуневий сад
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Стан туалетів та душу
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ

148 Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205

«Приміщення душу та туалету потребують ремонту, 
в туалеті відпадає плітка зі стін. Душова кімната вза-
галі має дуже гнітючий вигляд – вологі сірі стіни, одна 
лампочки. Двері на кабінках є, але вони не замикаються 
зсередини».
«У туалеті дві кабінки, одна для вихователів, інша для ді-
тей. Коли дитина йде до туалету, наглядач залишаєть-
ся назовні. У дверях є отвір для спостереження. За сло-
вами директора, якщо виникає підозра, що дитина йде до 
туалету замисливши щось, тоді використовують спо-
стереження. Для вихователі двері на повний зріст. Для 
дітей десь на половину зросту. Є гачки на кабінках. Двері 
до туалету можна закрити лише зі сторони коридору. У 
душовій господарське мило, у туалеті – туалетне. За 
словами завгоспу дітям дають господарське, бо воно ко-
рисніше. З огляду на те, що в туалеті лежить туалетне 
мило, можна зробити висновок що персонал господарсь-
ким не користується».
«Туалети/душ у доброму стані. Гаряча вода постійно є 
завдяки бойлеру. За словами персоналу, він вмикається 
лише, коли є діти. Кабінки в душі відсутні. Дверцята в 
туалеті відсутні. На час моніторингу в душі був наявний 
лише шампунь. Інших засобів гігієни не було. В туалеті 
наявна зубна щітка, використаний тюбик зубної пасти 
та мило».   

«Душові знаходяться на другому поверсі, вкриті кахлем. 
Є три відділення. Не закриваються дверима. Також є ду-
шові на першому поверсі, але вони в поганому технічному 
стані й, за словами персоналу, не використовуються. 
Туалети в поганому технічному стані, проте є двері, які 
зачиняються. Також є проблема із водопостачанням. На 
літній період у закладі працює лише холодна вода. Для 
миття воду підігрівають».
«У спальному корпусі 4 роки  назад було зроблено ремонт 
у деяких кімнатах, в тому числі в туалеті, встановлені 
душові кабінки. За словами персоналу, дитина може прий-
няти душ кожного дня під час гігієнічних процедур. Туа-
лет з душовою спільний для дівчат і хлопців. Разом з тим 
кожної п’ятниці діти ходять до душової на цокольному 
поверсі, а також по прибуттю теж користуються цієї 
душовою (за словами персоналу, тільки якщо йдеться про 
дитину з вулиці). Душова на цокольному підлозі в жахливо-
му стані, на стінах наліт різного кольору – чорний, сірий, 
зелений, червоний».
«Туалет і душ для неповнолітніх знаходяться в одній кім-
наті. Душової кабінки немає, проте двері кімнати зачи-
няються. Санітарний стан задовільний, туалет чистий. 
На момент візиту його було опечатано через відсут-
ність утримуваних».
«У відмінному стані туалет і душова кабінка. Туалет та 
душ розташовано в одній кімнаті, що викликає перешкоди 
одночасно кільком дітям відвідати душ або туалет. Одна 
кабінка, один туалет. Є гаряча вода».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ

ВИСНОВКИ
Приватність у туалеті та душі забезпечена недостатньо. Гігієнічний стан приміщень не всюди однаковий, 

є випадки недостатнього забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Користування за потребою можливе, але 
процедура або порушує приватність, або не є достатньо доступною, особливо у нічний час.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)148 :

«31. Позбавлені волі неповнолітні мають право 
на умови та послуги, що відповідають усім вимогам 
санітарії, гігієни та поваги до гідності людини.

34. Санітарні вузли мають розміщуватись та-
ким чином і в такій мірі відповідати встановленим 
нормам, щоб кожен неповнолітній міг у будь-який 
момент справляти свої природні потреби в самоті, 
чистоті й пристойних умовах».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Згідно з Положенням про ПРД та правила-
ми медичного обслуговування в ПРД працівники 
медичного пункту несуть відповідальність за до-
тримання санітарно-гігієнічних умов.

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

Діти повинні мати можливість відвідува-
ти туалет та душ за потребою, гігієнічні та 
санітарні умови в цих місцях мають бути на 
високому рівні та забезпечувати приватність 
під час відвідування, про що вже було зазначено 
вище.
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ
Стан туалетів та душу

Туалет Туалет Душ

Душова

135 Туалет та ванна

Душ та рукомийники
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ХАРЧУВАННЯ

Частково рівень харчування вже оцінювався, зо-
крема можливість доступу до перекусів. Однак нас 
цікавило, яким є режим харчування утримуваних, 
його регламентація, достатність виділених ко-
штів та їх грошовий еквівалент, якість харчу-
вання, вигляд приміщення, наявність дієтичного 
меню та можливості вітамінізації.

Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню (КЗК, 2002)149: 

«41. Медичний персонал повинен відігравати ак-
тивну роль у контролі за якістю їжі, яку спожи-
вають позбавлені волі особи. Особливо це важливо, 
коли йдеться про неповнолітніх, що можуть не ви-
рости до тих розмірів, які є потенційно можливими 
для них. У таких випадках наслідки неадекватного 
харчування можуть проявитись набагато швидше і 
бути набагато серйознішими, ніж у випадках, коли 
йдеться про фізично зрілих осіб». 

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, по-
збавлених волі (1990)150:

«37. Виправний заклад має забезпечити, щоб ко-
жен неповнолітній у звичайний час прийняття їжі 
отримував належним чином приготовану і подану 
їжу, якість і кількість якої відповідають дієтичним 
і санітарно-гігієнічним нормам, з урахуванням, на-
скільки це можливо, його релігійних і культурних 
вимог. Кожен неповнолітній має забезпечуватись 
чистою питною водою в будь-який час».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

Згідно з Правилами матеріально-технічного    
забезпечення приймальників-розподільників для  
неповнолітніх151 пунктом 2.4: Продовольчими това-
рами – місцевими базами постачальників на підставі 
угод, які укладаються з ними щорічно. Щомісячно 
ПРД подають заявки на необхідну кількість та асор-
тимент продовольчих товарів і перераховують на ра-
хунки баз відповідні кошти. 

Закон України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей»152

«Стаття 13. Матеріально-побутове і медичне за-
безпечення дітей у спеціальних установах та закла-
дах соціального захисту для дітей

Діти забезпечуються харчуванням, одягом, взут-
тям, предметами для навчання і дозвілля, а також 
комунально-побутовими послугами згідно з нормати-
вами, затвердженими Кабінетом Міністрів».

Згідно з п. 2.2 «Правил медичного обслуговування 
неповнолітніх, котрі утримуються в ПРД»153, праців-
ники медичного пункту (див. Питання 4) зобов’язані 
«здійснювати контроль за санітарним станом примі-
щень приймальника-розподільника, своєчасним про-
веденням санітарної обробки неповнолітніх, їх одягу, 
речей, постелі та організацією харчування».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

149  Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
150  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
151 Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для  неповнолітніх, затверджені наказом МВС 
від 13 липня 1996 року № 384 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0436-96
152  Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
153 Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, за-
тверджені наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0435-96
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ХАРЧУВАННЯ

ВИСНОВКИ
Грошовий еквівалент харчування на дитину різний у різних закладах.
Існує проблема із забезпеченням «перекусів».
Взагалі можна сказати, що харчування дітей організовано добре. Напевно, ця сфера є й найбільш контро-

льованою. Це не дивно, якщо розглядати ПРД як місце для тимчасового утримування дітей. Тоді харчування 
виходить на перший план, всьому іншому увага приділяється значно менша.

• «Режим харчування в ПРД регламентовано положен-
ням про ПРД, в закладі організовано чотириразове хар-
чування, грошей на харчування виділяється достатньо, 
кошторисом передбачено 39 грн на одну дитину, але в 
деяких меню вказана вартість харчування дитини, що 
складала 30 грн. Якість харчування добра, але вітаміні-
зація не передбачена кошторисом витрат на заклад. В 
їдальні зроблено ремонт, поставлено нові меблі, загалом 
вона має затишний домашній вигляд».
• «Діти харчуються 4 рази на день. Це сніданок, обід, по-
луденок та вечеря. На харчування виділяється 25 гривень 
на день на одну дитину. Якість харчування оцінити не 
змогли, бо через відсутність дітей наочно нічого не ба-
чили. Є лише меню. Приміщення для харчування виглядає 
нормально, чисто. Якщо існує така потреба, то скла-
дається меню для окремої дитини. За словами персона-
лу, дітям постійно дають овочі та фрукти, м’ясо та ін.».
• «Харчування 4-разове: сніданок, обід, полуденок, вечеря. 
Відповідно до норм, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України, коштів виділяється достат-
ньо, від персоналу неодноразово чули: «Ви б бачили наші 
порції!»; «Діти набирають вагу і не можуть натягнути на 
себе власний одяг». Вартість харчування на одного не-
повнолітнього складає 31 грн на день. Якість харчування 
не можемо оцінити через відсутність дітей. Приміщення 
просторе, 4 столики з 4 стільцями, на столі серветка зі 
штучними квітами, на стіні килим із зображенням Матері 
Божої, вазони».
• «Важко оцінити меню (старе меню за 26 лютого), фрук-
тів у переліку немає, тільки овочі. Зі слів персоналу, хар-
чуються утримувані в ПРД 4 рази на день. Зі слів дитини, 
3 рази на день. Медсестра складає харчову карту. На 
харчування виділяється 27 грн. Зі слів персоналу, коштів 
більш ніж достатньо. На вигляд усе добре. Кухар щоден-
но контролює якість продуктів. Їдальня – велике чисте 
приміщення. У разі потреби дієтичне меню готує медсе-
стра. В меню присутні фрукти, овочі, соки, м’ясо, крупи, 
багато хліба, печиво».
• «Харчування відбувається згідно з графіком, а також 
відповідно до кошторису. На день на дитину виділяєть-
ся близько 60 грн, що в принципі складає нормальну суму. 
За словами хлопця, їжі вистачає. Це підтверджують і 
вихователі. Приміщення для харчування (їдальня) вигля-
дає ошатно, вона простора, місця достатньо. Якість 

харчування ми не перевіряли – це робить санстанція, і в 
харчоблоку завжди мають бути проби харчів, які даються 
утримуваним. В холодильнику можна було побачити їжу, 
зокрема фрукти. Кухня розташована біля їдальні, є мий-
ки, плити, ваги, два холодильники. Доволі чисто».
• «Харчування триразове, відбувається о 8.30, 13.00, 
19.00 (затверджено начальником ПРД). Типовий розпоря-
док встановлено у Додатку № 1 до Положення про прий-
мальники-розподільники для дітей (відповідно 8.30–9.00, 
13.30–14.00, 18.30–19.00). Зі слів працівників, на харчуван-
ня виділяється 25 грн на добу в розрахунку на одну дитину, 
але отримати копії договорів на харчування не вдалося. 
Оскільки на момент візитів дітей у ПРД не було, якість 
харчування оцінити наочно неможливо. Типове меню з ра-
портів (24.03.13): «Сніданок: макарони, котлета, салат, 
хліб, чай, масло вершкове, цукор, пиріжок. Обід: суп, каша 
гречана, котлета, салат, хліб, чай, цукор, пиріжок. Вече-
ря: макарони, котлета, салат, хліб, чай, масло вершкове, 
цукор, пиріжок». Їдальня розташована на першому повер-
сі. В приміщенні: три столи, дванадцять стільців, вікно з 
ґратами, фотошпалери, вікно видачі їжі (з кухні). Дієтич-
ного меню немає. Окрім цього, на території ПРД є сад, 
висаджений з ініціативи працівників, тому в теплу пору 
року діти додатково отримують фрукти: яблука, полуни-
ці, вишні. Діти залучаються до роботи в саду.
• «Чотириразовий режим харчування: сніданок, обід, полу-
денок, вечеря. Окремого приміщення не існує, діти харчу-
ються в «зеленій кімнаті». Є можливість вітамінізації».
• «Потрібні ваги, щоб зважувати дітей до і наприкінці 
перебування у закладі. Дієтичне меню та вітамінізація 
забезпечуються».
• «Харчування 4-разове. 39,30 грн – достатньо. Зі слів 
дітей, їжа нормальна. Порції великі. Але занадто великі 
перерви між прийомами їжі. Зі слів дитини: «Все з’їсти за 
раз неможливо. А поки дочекаєшся наступної порції, го-
лодною ходиш. Між перервами перекусити неможливо». 
Якщо родичі передають передачі (перелік дозволених ре-
чей: печиво, сухарики, овочі, фрукти та мінеральна вода), 
то зберігати їх діти мають лише на кухні. Для дівчини 
був зроблений виняток, і їй дозволили пляшку з водою за-
лишити в кімнаті. В кухні приблизно 4 роки тому був зро-
блений ремонт. Під час моніторингового візиту не було 
дітей, які потребували б дієтичного харчування. Зі слів 
персоналу, вони можуть його забезпечити за потреби». 

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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Окремі аспекти медичного забезпечення вже 
розглядалися – кадрове забезпечення, доступ-
ність швидкої допомоги, використання меди-
каментозних засобів зменшення агресії. Тут 
нас цікавило, як на загальному рівні організо-
вано медичне забезпечення. Зокрема періодич-
ність медичних оглядів, щеплення.

Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі (1990)154:

«49. Кожному неповнолітньому забезпечується 
відповідне медичне обслуговування, як профілак-
тичне, так і лікувальне, зокрема стоматологічне, оф-
тальмологічне та психіатричне медичне обслугову-
вання, а також надаються фармацевтичні препарати 
і спеціальна дієта відповідно до медичних показань. 
Всі вищезгадані види медичного обслуговування, по 
змозі, надаються неповнолітнім, які перебувають у 
виправних установах, через відповідні установи та 
служби охорони здоров’я, наявні в громаді, на тери-
торії якої розташований певний виправний заклад, з 
тим щоб не допустити їх приниження і сприяти ро-
звитку в них почуття самоповаги та залученню їх до 
життя суспільства.

50. Кожен неповнолітній має право бути огляну-
тим лікарем відразу ж після прибуття до виправної 
установи з метою реєстрації будь-яких ознак попе-
реднього поганого поводження та визначення будь-я-
ких фізичних чи психічних відхилень, які вимагати-
муть огляду в лікаря.

51. Медичні послуги, що надаються неповнолітнім, 
повинні мати на меті виявити і вилікувати будь-яке 
фізичне або психічне захворювання, наркоманію чи 
інше відхилення, яке може перешкоджати залучен-
ню їх до життя суспільства. Кожен виправний заклад 
для неповнолітніх повинен мати безпосередній доступ 
до медичних засобів і обладнання, відповідно до числа 
і потреб осіб, що в них утримуються, а також персо-
нал, навчений забезпечувати профілактичний догляд 
та надавати невідкладну медичну допомогу. Кожен 
хворий неповнолітній, що скаржиться на захворю-
вання або проявляє симптоми фізичних чи психічних 
ускладнень, має бути негайно оглянутий медичним 
працівником.

52. Будь-який медичний працівник, який має 
підстави вважати, що фізичний або психічний стан 
неповнолітнього погіршився або погіршиться в ре-
зультаті продовження ув’язнення, голодування чи 
яких-небудь умов ув’язнення, повинен негайно пові-
домити про це директору відповідної виправної уста-
нови і незалежним органам, відповідальним за забез-
печення благополуччя неповнолітнього.

53. Неповнолітній, що страждає психічним захво-
рюванням, повинен проходити лікування у спеціалі-
зованій установі під незалежним медичним контро-
лем. За погодженням із відповідними органами слід 

уживати заходів щодо забезпечення, в разі потреби, 
продовження психіатричного лікування після звіль-
нення.

54. Виправні установи для неповнолітніх повинні 
здійснювати програми з попередження зловживання 
наркотиками та реабілітації наркоманів під керівни-
цтвом кваліфікованих співробітників. Ці програми 
мають враховувати вік, стать та інші особливості не-
повнолітніх, а для неповнолітніх наркоманів і алко-
голіків мають створюватись служби детоксифікації, 
укомплектовані подготовленими кадрами».

Мінімальні стандартні правила ООН стосов-
но відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила 1985 року)155:

«13.5 Під час перебування під вартою неповноліт-
нім має забезпечуватись догляд, захист і вся необхід-
на індивідуальна допомога — соціальна, психологічна, 
медична, фізична, а також допомога у сфері освіти та 
професійної підготовки, — які їм можуть знадобити-
ся, зважаючи на їх вік, стать та особистість».

Стандарти Європейського комітету з питань за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК, 2002)156:

«39. Всі позбавлені волі неповнолітні відразу після 
прибуття до центру утримання неповнолітніх повинні 
якнайшвидше пройти відповідну співбесіду з лікарем 
та медичний огляд; ця бесіда та огляд, якщо тільки 
немає виняткових обставин, повинні здійснюватись в 
день прибуття. Разом з тим, для першого контакту 
молодої людини, яка прибула до закладу, з медичною 
службою може бути достатньою і зустріч з дипломо-
ваною медичною сестрою, яка підготує повідомлення 
про це для лікаря. Коли такий медичний контроль по 
прибутті до закладу здійснюється належним чином, 
це допомагає медичним службам виявляти молодих 
людей із потенційними проблемами здоров’я (напри-
клад, наркоманів та схильних до самогубства). Визна-
чення таких проблем на досить ранній стадії спри-
ятиме ужиттю ефективних превентивних заходів в 
рамках медично-психосоціальної програми закладу. 

40. Є аксіомою, що кожен із позбавлених волі 
неповнолітніх, яким би не був режим його утриман-
ня (включно з дисциплінарним одиночним ув’язнен-
ням), повинен у будь-який момент мати можливість 
конфіденційного доступу до лікаря. Має також бути 
забезпечений належний доступ до різних медичних 
спеціалістів, зокрема й дантистів».

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА

154  Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі //, ООН. Правила: Міжнародний доку-
мент  від 14.12.1990,; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_205
155 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя по відношенню до не-
повнолітніх (Пекінські правила) // ООН. Правила: Міжнародний документ від 29.11.1985; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_211
156 Стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню // Рада Європи. КЗК. Стандарти. Доповідь від 2002 р. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011; http://www.cpt.
coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
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157 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ» від 13.07.1996, № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
158  Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, 
затверджені наказом МВС від 13 липня 1996 року № 384, // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0435-96
159 Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, 
які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потре-
бують особливих умов виховання» від 27.12.1994 № 362 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0031-95

Згідно з п. 1.6. Положення про ПРД157, «ліку-
вально-профілактична та протиепідемічна робота 
у приймальниках-розподільниках організовується 
і проводиться відповідно до законодавства України 
про охорону здоров’я і Правил медичного обслугову-
вання неповнолітніх, які утримуються в приймаль-
никах-розподільниках для неповнолітніх».

Згідно із затвердженими наказом № 384 Міні-
стерства внутрішніх справ України від 13 липня 
1996 року «Правилами медичного обслуговування 
неповнолітніх, які утримуються в ПРД»158:

«1. У кожному приймальнику-розподільнику 
створюється медичний пункт, робота якого прово-
диться за планом, погодженим із місцевим органом 
охорони здоров’я та затвердженим начальником 
приймальника-розподільника.

У плані передбачаються: лікувально-профілак-
тична, санітарно-гігієнічна, протиепідемічна та 
санітарно-освітня робота, підвищення кваліфікації 
медичних кадрів, медичне забезпечення приймаль-
ника-розподільника для неповнолітніх. 

2. Працівники медпункту в межах наданих їм 
прав зобов’язані:

2.1. Проводити медичний огляд усіх неповноліт-
ніх, які доставляються у приймальник-розподільник, 
звертаючи особливу увагу на ураженість їх педику-
льозом, шкірними та інфекційними захворюваннями, 
а також здійснювати їх санітарну обробку з камер-
ною дезінфекцією одягу та взуття.

До проведення первинного медичного огляду не-
повнолітні тримаються окремо від раніше прийнятих 
дітей та підлітків.

2.2. Здійснювати контроль за санітарним станом 
приміщень приймальника-розподільника, своєчас-
ним проведенням санітарної обробки неповнолітніх, 
їх одягу, речей, постелі та організацією харчування. 
Стрижка волосяної частини голови та тіла вихован-
ців приймальника-розподільника здійснюється тіль-
ки за наявності медичних показань.

2.3. Стежити за станом здоров’я вихованців, для 
чого: проводити необхідну лікувально-профілактич-
ну і протиепідемічну роботу, щоденний обхід і амбу-
латорний прийом, надавати хворим медичну допо-
могу, за необхідності розміщувати їх у медичному 
ізоляторі приймальника-розподільника або направ-
ляти до лікувально-профілактичних закладів органів 
охорони здоров’я, вести облік цих хворих.

Медичне обстеження таких неповнолітніх ліку-
вально-профілактичними закладами проводиться 
позачергово.

2.4. Брати участь у підготовці документів для 
направлення на судово-медичну експертизу не-

повнолітніх, особа яких не встановлена, з метою 
визначення їх віку.

2.5. Обстежувати всіх неповнолітніх до 14 років 
на наявність глистів.

2.6. Вживати заходів для проведення відповідного 
серологічного і бактеріологічного обстеження вихо-
ванців у разі підозри щодо наявності у них венерич-
них захворювань.

2.7. З метою виявлення туберкульозу неповноліт-
нім до 15 років проводити обстеження шляхом визна-
чення результатів реакції Манту. Усім неповноліт-
нім віком 15 років і старше забезпечити обов’язкову 
флюорографію.

2.8. Вживати заходів щодо обстеження всіх хво-
рих на дисфункцію шлунково-кишкового тракту, на 
кишкову групу, а за необхідності на холеру; з го-
стрими запальними проявами в носоглотці – на ди-
фтерійну та менінгококкову мікрофлору одноразово.

2.9. Надсилати до територіальної санітарно-епі-
деміологічної станції органів охорони здоров’я тер-
мінові повідомлення про виявлення інфекційних хво-
рих та групові захворювання вихованців.

2.10. Забезпечувати необхідними медичними до-
кументами дітей та підлітків, які підлягають від-
правленню з приймальника-розподільника, а також 
контролювати санітарну обробку цих осіб.

2.11. Вживати заходів щодо забезпечення прий-
мальника-розподільника медичним обладнанням, 
майном, медикаментами, здійснювати їх зберігання 
згідно з правилами, затвердженими Міністерством 
охорони здоров’я України.

2.12. Вести облік роботи медпункту на підставі 
Переліку форм медичної документації органів охо-
рони здоров’я».

Інструкція про порядок оформлення особо-
вих справ неповнолітніх, які направляються до 
спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних 
професійних училищ для дітей і підлітків, які по-
требують особливих умов виховання159, передбачає:

«II. Перелік обов’язкових документів, що повинні 
бути в особових справах неповнолітніх, які направ-
ляються до спеціальних шкіл та спеціальних училищ 

2.1.9. Довідка лікаря про відсутність інфекційних 
захворювань у приймальнику-розподільнику, якщо 
підліток, який підлягає направленню до спеціаль-
ної школи або спеціального училища, утримується в 
приймальнику-розподільнику. У випадку виявлення 
у нього захворювання, що не є протипоказанням для 
поміщення його до спеціальної школи або спеціаль-
ного училища, відправлення його до відповідного за-
кладу затримується до повного одужання».

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
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• «В закладі працює медична сестра, огляди дітей прово-
дяться при влаштуванні дитини до закладу та відправ-
ленні до постійного міста навчання. Щеплення не прово-
дяться».
• «Медична сестра працює в ПРД. Вона робить огляди та 
слідкує за станом здоров’я дітей. За словами начальника, 
щеплення не проводились».
• «У закладі є медсестра-фельдшер, вона проводить 
огляд при прибутті дітей у ПРД, наступні огляди здій-
снюються у випадку скарг. Дитину оглядають. За необ-
хідності перевірити реакцію Манту чи зробити флюро-
графію дитину везуть до спеціального закладу».
• «В закладі є медична сестра. Зі слів персоналу, огляд 
здійснюється щоденно вранці. Щеплення в ПРД не ро-
биться».
• «В приймальнику працює фельдшер. За словами пер-
соналу, вона робить огляд кожного ранку, проте під час 
візиту її в ПРД не було. Щеплення проводяться поза за-
кладом, але це не перевірена інформація».
• «Дві медсестри. Працюють у дві зміни. Огляд здійс-
нюється щоденно. За потреби викликають «швидку». 
За словами медсестри, якщо в закладі хвора дитина, то 
чергують цілодобово. Зі слів дітей, звертались і медич-
ну допомогу отримували. За 10 днів до того, як їхати до 
місця призначення, діти проходять медичне обстеження. 
Зокрема (за прикладом обстеження 10-річної дитини):
аналіз крові на антитіла до ВІЛ;
аналіз крові на реакцію Васермана;
серологічне дослідження крові МРП;
аналіз виділень із сечостатевих органів (трихомонади, 
ключові клітини, хламідії, гриби); 
аналіз крові на антитіла до HbsAg, HCV;
аналіз сечі (білок, жовчний пігмент, лейкоцити, епітелій 
плаский);
аналіз калу на стронгілоїдоз;

аналіз калу на яйця глистів і найпростіші;
зішкріб на ентеробіоз;
біохімічний аналіз крові (СРБ, загальний білок, АЛТ, три-
молова проба, білірубін заг. і непр., глюкоза, холестерин);
аналіз на кишечну групу;
аналіз виділень із зіва і носу;
реакція Манту.
Також огляд у отоларинголога, невропатолога, педіа-
тра. 
За словами медсестри, останнім часом зменшилася кіль-
кість дітей з педікульозом, проте зросла кількість хворих 
на туберкульоз. Є досить великий відсоток дітей із ВІЛ/
СНІД. Проблем із ліками не виникає, у звязку з підтримкою 
контактів із медичними центрами. Так, за словами медсе-
стри, навіть був випадок: дівчина на останній стадії СНІД 
потребувала дорогих ліків, і їй їх надали стільки, що вона 
навіть поїхала із запасом ліків до місця призначення. Ме-
дичний кабінет обладнаний добре. Проте немає малень-
кого куточка для дитини, де б вона могла відволіктися. А 
оскільки діти від 3 років, то, вважаємо, це має бути. Тим 
паче, що така практика існує в усіх медичних закладах».
• «В закладі працює фельдшер (графік роботи: 9.00–
18.00), яка проводить огляди дітей щоранку і робить 
про це відповідний запис. Щеплення на території ПРД не 
проводяться. Якщо є необхідність зробити щеплення, 
дитину відводять до лікарні у супроводі фельдшера та 
працівника міліції».
• «Є фельдшер. Медичні огляди проводяться при прибут-
ті дитини в ПРД і за потреби. Щеплення проводяться в 
ПРД. Перевіряється медична картка, якщо якихось ще-
плень не вистачає або підійшов час робити, коли дитина 
перебуває в ПРД, то привозять вакцини до ПРД і на місці 
роблять і стежать за реакціями».
• «Знаю, що возять на огляди. Спецконтингент точно. 
Питання про щеплення вирішується медиками».

ЦИТАТИ ЗІ ЗВІТІВ
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З огляду на те, що ПРД розраховано на тимчасове перебування дітей без особливої роботи з ними, можна 
сказати, що рівень медичного забезпечення достатній. У закладі контролюється стан здоров’я дітей, надаєть-
ся первинна медична допомога, за потреби є можливість звернутися до фахівців або перевезти дитину до 
лікарні. Є питання, пов’язані з діагностуванням дитини та збиранням інформаціії про її історію хвороб, а також 
організацією безперервного лікування хронічних хвороб. 

Незрозуміло, чому термін перебування дитини у лікарні не зараховується до терміну перебування у ПРД. 
Якщо це пов’язано із необхідністю ведення щодо дитини слідчих дій, що неможливо, поки вона в лікарні – тоді 
певний сенс у цьому є, що ж до інших випадків – питання залишається відкритим.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція
2527 Справа «Ічин та інші проти України» 
(Заяви № 28189/04 і 28192/04)

РІШЕННЯ СТРАСБУРГ 21 грудня 2010 року 
ОСТАТОЧНЕ 21/03/2011
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до умов, визначених пунктом 2 статті 

44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним правкам.

1. Справу розпочато за двома заявами (№ 

28189/04 і 28192/04), поданими проти Украї-

ни до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 

(далі – Конвенція) чотирма громадянами Украї-

ни: пані Ічиною, п. Ічиним, пані Дмитрієвою та 

п. Дмитрієвим (далі – заявники) 2 липня 2004 

року.

2. Заявників представляв п. Р. Мартиновсь-

кий, юрист з м. Севастополя. Уряд України 

(далі – Уряд) був представлений його Уповно-

важеним п. Ю. Зайцевим з Міністерства юсти-

ції.

3. Заявники стверджували, зокрема, що за-

тримання п. Ічина і п. Дмитрієва було незакон-

ним, а провадження, за результатами якого до 

них було застосовано такий захід, – неспра-

ведливим.

4. 1 вересня 2009 року Голова п’ятої секції 

вирішив повідомити Уряд про заяви.

У справі «Ічин та інші проти України»
Європейський суд з прав людини (п’ята 

секція), засідаючи палатою, до складу якої 

увійшли:

Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen) – голова,

Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),

Райт Маруст (Rait Maruste),

Марк Віллігер (Mark Villiger),

Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefevre),

Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana 

Lazarova Trajkovska),

Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska) – судді,

та Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek) – 

секретар секції,

після наради за зачиненими дверима 30 ли-

стопада 2010 року

виносить таке рішення, ухвалене того самого 

дня:

ПРОЦЕДУРА

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1
Рішення Європейського суду у справі «Ічин та інші проти України»
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5. Пані Ічина народилася у 1960 році, п. Ічин 
– 1991, пані Дмитрієва – 1969 і п. Дмитрієв – 
1990. Усі вони проживають у м. Севастополі.

6. 31 грудня 2003 року неповнолітні п. Ічин, 
п. Дмитрієв та ще одна особа, пан К., викрали 
харчові продукти і кухонне приладдя зі шкіль-
ної їдальні.

7. 5 січня 2004 року їх було допитано праців-
никами міліції, яким вони зізналися у вчиненні 
крадіжки. Деякі з викрадених речей вони по-
вернули.

8. 7 січня 2004 року слідчий порушив 
кримінальну справу за фактом крадіжки, зазна-
чивши, що у період з 30 грудня 2003 року до 
2 січня 2003 року невідома особа проникла до 
шкільної їдальні та викрала харчові продукти і 
кухонне приладдя.

9. 13 січня 2004 року слідчий направив до 
Нахімовського районного суду м. Севастополя 
(далі – Нахімовський суд) погоджені район-
ним прокурором подання про поміщення п. Ічи-
на та п. Дмитрієва у приймальник-розподіль-
ник для неповнолітніх відповідно до статті 7-3 
Кримінально-процесуального кодексу. Слідчий 
посилався на те, що п. Ічин і п. Дмитрієв вчини-
ли умисні дії, які можуть бути кваліфіковані як 
злочин, передбачений частиною третьою статті 
185 Кримінального кодексу; що обоє походять із 
багатодітних родин із низьким доходом, мають 
зв’язки зі злочинцями, погані характеристики 
зі школи, схильні до вчинення протиправних 
діянь і не піддаються впливу батьків. Слідчий 
зазначив, що викладені вище міркування дають 
достатні підстави вважати, що існує ризик по-
вторного вчинення п. Ічиним і п. Дмитрієвим су-
спільно небезпечних діянь.

10. Того самого дня слідчий викликав заяв-
ників як свідків разом з їхніми законними пред-
ставниками на судове засідання, призначене на 
14 січня 2004 року, в зв’язку з учиненням ними 
суспільно небезпечних діянь, передбачених ча-
стиною третьою статті 185 Кримінального ко-
дексу.

11. 14 січня 2004 року Нахімовський суд роз-
глянув згадані подання у присутності заявників 
і прокурора. Того самого дня суд виніс дві по-
станови про поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва 
у приймальник-розподільник для неповнолітніх. 
Суд послався на те, що п. Ічин і п. Дмитрієв обви-
нувачуються у вчиненні суспільно небезпечних 
діянь і що 7 січня 2004 року щодо них було пору-
шено кримінальну справу. Врахувавши наведені 
слідчим у поданні аргументи (див. п. 9 вище), суд 

дійшов висновку про існування достатніх підстав 
вважати, що п. Ічин і п. Дмитрієв ухилятимуть-
ся від слідства і суду та продовжуватимуть свою 
злочинну діяльність. Постанова суду була оста-
точною і не підлягала оскарженню.

12. П. Ічин і п. Дмитрієв перебували у прий-
мальнику-розподільнику для неповнолітніх до 
13 лютого 2004 року.

13. 3 березня 2004 року слідчий порушив 
щодо п. Ічина та п. Дмитрієва кримінальну спра-
ву за фактом вчинення крадіжки харчових про-
дуктів і кухонного приладдя зі шкільної їдальні.

14. 3 і 4 березня 2004 року відповідно пані 
Дмитрієва і пані Ічина надіслали голові Нахі-
мовського суду листи зі скаргами щодо такого, 
що принижує гідність, поводження з їхніми сина-
ми з боку працівників приймальника-розподіль-
ника для неповнолітніх. У відповідь листом від 
15 березня 2004 року голова суду повідомив, що 
порушення кримінальної справи щодо праців-
ників цієї установи не належить до його повно-
важень.

15. За твердженням пані Ічиної, на її скарги 
до прокурора про таке, що принижує гідність, 
поводження, якого її син зазнав у приймаль-
нику-розподільнику для неповнолітніх, проку-
рор відповів листом, у якому повідомлялося про 
відсутність підстав для порушення криміналь-
ної справи щодо працівників приймальни-
ка-розподільника.

16. За твердженням пані Дмитрієвої, її скар-
ги до прокурора про таке, що принижує гідність, 
поводження, якого її син зазнав у приймальни-
ку-розподільнику для неповнолітніх, залишили-
ся без відповіді.

17. 26 квітня 2004 року слідчий виніс поста-
нову про закриття кримінальної справи щодо п. 
Ічина та п. Дмитрієва з огляду на те, що вони 
не досягли віку, з якого настає кримінальна від-
повідальність, і про направлення справи до суду 
для вирішення питання про застосування при-
мусових заходів виховного характеру.

18. 14 травня 2004 року прокурор Нахімовсь-
кого району м. Севастополя погодив постанову 
від 26 квітня 2004 року.

19. 4 лютого 2005 року Нахімовський суд роз-
глянув матеріали щодо застосування до п. Ічина 
та п. Дмитрієва примусових заходів виховного 
характеру і вирішив в якості покарання обме-
житися щодо обох попередженням. Стосовно 
того, чи було це рішення оскаржено, інформації 
немає.

ДОДАТОК 1

ЩОДО ФАКТІВ  
І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішення Європейського суду у справі «Ічин та інші проти України»
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«Слідчий, встановивши в кримінальній справі, 
що суспільно небезпечне діяння вчинене особою 
у віці від одинадцяти років і до виповнення віку, 
з якого можлива кримінальна відповідальність, 
виносить мотивовану постанову про закриття 
справи та застосування до неповнолітнього при-
мусових заходів виховного характеру. Справа 
разом з постановою направляється прокурору.

Якщо встановлено, що особу, яка вчинила 
у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом 
України передбачене покарання у вигляді по-
збавлення волі понад п’ять років, необхідно у 
зв’язку з цим негайно ізолювати, то за поста-
новою слідчого або органу дізнання за згодою 
прокурора за вмотивованим рішенням суду її 
може бути поміщено у приймальник-розподіль-
ник для неповнолітніх на строк до 30 діб. 
Участь захисника у цьому разі забезпечується 
з моменту поміщення неповнолітнього у прий-
мальник-розподільник...»

«Коли суд при розгляді кримінальної спра-
ви, що надійшла з обвинувальним висновком, 
прийде до висновку про можливість виправ-
лення неповнолітнього, який вчинив злочин 
невеликої або середньої тяжкості, він вино-
сить ухвалу, а суддя – постанову про закриття 
кримінальної справи і вирішує питання про за-
стосування до неповнолітнього одного з приму-
сових заходів виховного характеру, передбаче-
них частиною другою статті 105 Кримінального 
кодексу України.

Справу, що надійшла до суду від прокуро-
ра в порядку, передбаченому статтею 73 або 9 
цього Кодексу, народний суддя або голова суду, 
якщо він згоден з рішенням, прийнятим слід-
чим або прокурором, призначає до розгляду в 
судовому засіданні у строк не пізніше десяти 
днів, а в разі незгоди – повертає прокурору мо-
тивованою постановою.

Розгляд справ, зазначених у частині другій 
цієї статті, провадиться у відкритому судовому 
засіданні з обов’язковою участю прокурора і за-

хисника. При цьому заслуховуються пояснення 
неповнолітнього, його законного представника, 
перевіряються докази, які доводять або спро-
стовують вчинення даною особою суспільно 
небезпечного діяння, а також перевіряються 
інші обставини, які мають істотне значення 
для вирішення питання про застосування при-
мусового заходу виховного характеру. Під час 
розгляду справи ведеться протокол судового 
засідання. Після закінчення судової перевірки 
справи свої думки висловлюють прокурор, по-
тім захисник.

В разі наявності достатніх підстав вважа-
ти, що особа, яка підлягає за ухвалою суду 
направленню до спеціального навчально-ви-
ховного закладу, буде займатися протиправ-
ною діяльністю, а також з метою забезпечення 
виконання своєї ухвали суд вправі тимчасово, 
строком до 30 діб, помістити цю особу у прий-
мальник-розподільник для неповнолітніх, який 
доставляє її до спеціального навчально-вихов-
ного закладу».

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
А. Кримінально-процесуальний кодекс

20. Відповідні положення Кодексу в редакції, чинній на час подій у справі, передбачають:

Стаття 7-3 Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою,  яка не 
досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність

Стаття 447 Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів  виховного характеру

B. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 року

21. Відповідні положення Закону передбача-
ють:

Стаття 6. Суди «Суди розглядають справи:
щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;
[…]
про поміщення неповнолітніх правопоруш-

ників до приймальників-розподільників для не-
повнолітніх;

Справи, зазначені у частині першій цієї 
статті, розглядаються спеціально уповноваже-
ними на те суддями (складом суддів) за участю 
представників служб у справах неповнолітніх, 
крім випадків, передбачених законом».
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Стаття 7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх

С. Положення про приймальники-розподільники для неповноліт-
ніх органів  внутрішніх справ, затверджене наказом Міністерства 
внутрішніх справ України  від 13 липня 1996 р. № 384

ДОДАТОК 1

«…У приймальники-розподільники можуть 
бути доставлені неповнолітні віком від 11 до 18 
років на термін до 30 діб, які:

вчинили правопорушення до досягнення 
віку, з якого за такі діяння особи підлягають 
кримінальній відповідальності, якщо є потре-
ба негайно ізолювати їх (за постановою органу 

дізнання, слідчого, санкціонованою прокуро-
ром, або за постановою суду);

[…]
згідно з рішенням суду направляються у 

спеціальні установи для неповнолітніх;
самовільно залишили спеціальний навчаль-

но-виховний заклад, де вони перебували…»

22. У відповідних пунктах Положення зазна-
чено:

«1.1. Приймальники-розподільники для не-
повнолітніх (далі – ПРД) є спеціальні установи 
для неповнолітніх органів внутрішніх справ, що 
призначені для тимчасового тримання окремих 
категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолю-
вати.

1.2. Приймальники-розподільники для не-
повнолітніх (ПРД) створюються для тимчасо-
вого тримання в них неповнолітніх віком від 11 
до 18 років…

1.3. Основними завданнями приймаль-
ників-розподільників є: недопущення з боку 
неповнолітніх правопорушень;

здійснення серед них профілактичної і ви-
ховної роботи;

виявлення причин і умов, які сприяють зло-
чинності у підлітковому середовищі;

забезпечення належних умов їх тримання.
[…]
5. Профілактична та виховна робота у прий-

мальниках-розподільниках:
5.1. Профілактична та виховна робота з не-

повнолітніми, які тримаються у приймальни-
ках-розподільниках, здійснюється з врахуван-
ням віку, ступеня педагогічної занедбаності, 
суспільної небезпечності раніше вчинених 
правопорушень, а також інших обставин, які 
мають значення для ефективних заходів про-
філактичного впливу.

5.2.З метою запобігання правопорушенням 
серед неповнолітніх, виявлення та усунення 

причин і умов, що їм сприяли, посадові особи 
приймальників-розподільників:

5.2.1. З’ясовують умови життя і виховання 
неповнолітніх у сім’ї, їх особисті якості, інтере-
си, причини самовільного залишення спеціаль-
ного навчально-виховного закладу, недоліки в 
діяльності підприємств, установ і навчальних 
закладів, які сприяли вчиненню правопору-
шень; причини вчинення злочинів, осіб, що бра-
ли в них участь або знаходяться у розшуку, а 
також таких, що пропали безвісти; місця збуту 
викраденого, випадки втягування неповнолітніх 
у злочинну та іншу антигромадську діяльність.

5.2.2. Негайно направляють у відповідні місь-
крайвідділи ГУМВС в Криму, м. Києві, Київсь-
кій області, УМВС в областях, м. Севастополі 
та на транспорті повідомлення про виявлення 
осіб, що вчинили злочини, або інші обставини, 
які мають значення для їх розкриття.

5.2.3. Проводять індивідуальні виховні захо-
ди з неповнолітніми, що тримаються у прий-
мальниках-розподільниках, звертаючи особли-
ву увагу на розвиток позитивних схильностей 
та інтересів, усунення недоліків у поведінці, 
залучення до навчання та праці.

5.2.4. Інформують зацікавлені державні ор-
гани і громадські організації про причини пра-
вопорушень неповнолітніх, вносять пропозиції 
щодо усунення таких причин та умов, а також 
з питань поліпшення організації навчання і 
трудового виховання неповнолітніх, які трима-
ються в приймальниках-розподільниках».

23. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 
правила 42 Регламенту Суду заяви мають бути 

об’єднані, оскільки вони мають спільне фактич-
не та юридичне підґрунтя.

ЩОДО ПРАВА 
І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
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ІІ. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНІ ІЧИНОЇ ТА ПАНІ ДМИТРІЄВОЇ

ІII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

24. Уряд зазначав, що у цій справі пані Ічи-
на та пані Дмитрієва не можуть стверджувати, 
що вони є жертвами щодо їхніх прав, гаранто-
ваних Конвенцією.

25. Заявники наполягали, що скарга за стат-
тею 8 Конвенції стосується їх усіх.

26. Суд зазначає, що заявники подали низ-
ку скарг за різними положеннями Конвенції. 
Скарга за статтею 8 Конвенції була початково 

подана щодо їх усіх, а інші скарги, наприклад, 
за статтею 5 Конвенції – лише щодо п. Ічина 
та п. Дмитрієва. Сторони не заперечували цьо-
го. На думку Суду, той факт, що лише одна із 
скарг стосується пані Ічиної і пані Дмитрієвої, 
не позбавляє їх всіх статусу заявників у цій 
справі. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду 
щодо наявності у пані Ічиної і пані Дмитрієвої 
статусу жертви.

27. Заявники скаржилися, що затримання п. 
Ічина та п. Дмитрієва було незаконним. Вони 
посилалися на пункт 1 статті 5 Конвенції, який 
передбачає таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту 
недоторканність. Нікого не може бути позбав-
лено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

a) законне ув’язнення особи після засуд-
ження її компетентним судом;

b) законний арешт або затримання особи за 
невиконання законного припису суду або для 
забезпечення виконання будь-якого обов’язку, 
встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, 
здійснене з метою допровадження її до компе-
тентного судового органу за наявності обґрунто-
ваної підозри у вчиненні нею правопорушення 
або якщо обґрунтовано вважається необхідним 
запобігти вчиненню нею правопорушення чи її 
втечі після його вчинення;

d) затримання неповнолітнього на підставі 
законного рішення з метою застосування на-
глядових заходів виховного характеру або за-
конне затримання неповнолітнього з метою до-
провадження його до компетентного органу;

e) законне затримання осіб для запобігання 
поширенню інфекційних захворювань, закон-
не затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг;

f) законний арешт або затримання особи з 
метою запобігання її недозволеному в’їзду в 
країну чи особи, щодо якої провадиться проце-
дура депортації або екстрадиції».

А. Щодо прийнятності
28. Суд зазначає, що ця скарга не є явно 

необґрунтованою в розумінні пункту 3 стат-
ті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона 
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. 
Отже, вона має бути визнана прийнятною.

В. Щодо суті
1. Подання сторін
29. Заявники стверджували, що вимоги на-

ціонального закону не було дотримано та що 
судові рішення про поміщення п. Ічина та п. 
Дмитрієва у приймальник-розподільник для 
неповнолітніх були невиправданими, а мета 
такого затримання залишалась незрозумілою. 
Протягом тримання у приймальнику-розподіль-
нику щодо них не було проведено жодних слід-
чих дій і не було пред’явлено ніяких обвинува-
чень. Крім того, в той час, коли було ухвалено 
рішення про їх затримання, вони офіційно ще 
не вважалися підозрюваними.

30. Уряд вважав, що затримання пана Ічи-
на та пана Дмитрієва здійснювалося відповідно 
до вимог пункту 1 статті 5 Конвенції. Таке за-
тримання відбувалося на підставі чітких і пе-
редбачуваних положень національного закону, 
а саме статті 7-3 Кримінально-процесуального 
кодексу. Уряд також зазначив, що рішення про 
затримання п. Ічина та п. Дмитрієва було по-
становлене національними судами, повноваж-
ними тлумачити національне законодавство та 
на власний розсуд застосовувати його до обста-
вин конкретної справи. Уряд стверджував, що 
зазначений захід було застосовано до заявників 
з метою допровадження їх до компетентного су-
дового органу, як це передбачено пунктом 1(с) 
статті 5 Конвенції.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи

31. Суд повторює, що стаття 5 Конвенції га-
рантує основоположне право на свободу та осо-
бисту недоторканність. У розумінні Конвенції 
це право є найважливішим у «демократичному 
суспільстві» (див. рішення у справах «Де Віль-
де, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde, 
Ooms and Versyp v. Belgium) від 18 червня 1971 
року, п. 65, серія А, № 12, і «Вінтерверп проти 
Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands) 
від 24 жовтня 1979 року, п. 37, серія А, № 33).
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32. Кожен має право на захист цього права, 
що означає не бути позбавленим свободи або не 
мати продовження позбавлення свободи (див. 
«Уікс проти Сполученого Королівства» (Weeks v. 
the United Kingdom) від 2 березня 1987 року, п. 
40, серія А, № 114), крім випадків, встановлених 
у пункті 1 статті 5 Конвенції. Перелік винятків, 
встановлених пунктом 1 статті 5 Конвенції, є ви-
черпним (див. рішення у справах «Лабіта проти 
Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, 
п. 170, ECHR 2000-IV, і «Квінн проти Франції» 
(Quinn v. France) від 22 березня 1995 року, п. 
42, серія A, № 311), і лише вузьке тлумачення 
цих винятків відповідає цілям цього положення, 
а саме – гарантувати, що нікого не буде свавіль-
но позбавлено свободи (див. рішення у справах 
«Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel and 
Others v. the Netherlands) від 8 червня 1976 
року, п. 58, серія A, № 22, і «Амюр проти Фран-
ції» (Amuur v. France) від 25 червня 1996 року, 
п. 42, Reports 1996-III).

33. Суд нагадує, що коли йдеться про позбав-
лення свободи, надзвичайно важливою умовою 
є забезпечення загального принципу юридичної 
визначеності. Отже, неодмінна вимога полягає 
в тому, щоб умови, за яких здійснюється поз-
бавлення свободи, були чітко сформульовані в 
національному законі і що застосування самого 
цього закону було передбачуваним тією мірою, 
щоб він відповідав стандарту «законності», 
встановленому Конвенцією, – стандарту, що 
вимагає, щоб всі закони були сформульовані з 
достатньою чіткістю, що дозволяє громадяни-
ну – при потребі за допомогою одержання від-
повідної консультації – передбачити, достат-
ньою за даними обставинами мірою, наслідки, до 
яких може призвести дана дія (див.«Барановсь-
кий проти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 
28358/95, пп. 50–52, ECHR 2000-III).

34. Суд також зазначає, що органи державної 
влади повинні дотримуватися вимог, встановле-
них національним законодавством щодо позбав-
лення свободи (див. рішення у справах «Ван дер 
Леєр проти Нідерландів» (Van der Leer v. the 
Netherlands) від 21 лютого 1990 року, п. 23-24, 
серія A, № 170-A, «Вассінк проти Нідерландів» 
(Wassink v. the Netherlands) від 27 вересня 1990 
року, п. 27, серія А, № 185-A, і «Еркало проти 
Нідерландів» (Erkalo v. the Netherlands) від 2 
вересня 1998 року, п. 57, 1998-VI).

35. Саме національні органи державної влади, 
передовсім суди, мають тлумачити і застосову-
вати національне законодавство, однак, оскільки 
згідно з пунктом 1 статті 5 Конвенції недотри-
мання вимог національного закону становить 
порушення Конвенції, Суд може і повинен пе-
ревірити, чи було дотримано цього закону (див. 

рішення у справі «Бенхем проти Сполученого 
Королівства» (Benham v. the United Kingdom) 
від 10 червня 1996 року, п. 41, Reports 1996-III).

b) Застосування загальних 
принципів у цій справі

36. Суд зазначає, що порядок поміщення не-
повнолітнього у приймальник-розподільник пе-
редбачений статтею 7-3 Кримінально-процесу-
ального кодексу. Як стверджував Уряд, з тексту 
цієї статті випливає, що мета такого затриман-
ня може відповідати меті, зазначеній у пункті 
1(с) статті 5 Конвенції, а саме: «законний арешт 
або затримання особи, здійснене з метою допро-
вадження її до компетентного судового органу 
за наявності обґрунтованої підозри у вчинен-
ні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 
вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення».

37. Проте обставини справи, що розглядаєть-
ся, дають підстави сумніватись, що межі та по-
рядок застосування такого заходу є достатньо 
чітко визначеними, щоб не допускати свавілля. 
Пан Ічин і пан Дмитрієв вчинили крадіжку і 
зізналися в цьому через кілька днів під час по-
передньої перевірки. У зв’язку з цим слідчими 
було порушено кримінальну справу за фактом 
вчинення крадіжки невідомими особами, хоча 
особи злочинців та їхній вік було на той момент 
вже встановлено. Тим не менш, їх викликали до 
суду як свідків і рішення про поміщення їх у 
приймальник-розподільник для неповнолітніх не 
видається таким, що відповідає будь-якій меті, 
що визначається пунктом 1(с) статті 5 Конвенції. 
Уряд послався на те, що затримання заявників 
було застосовано до них з метою допроваджен-
ня їх до компетентного органу, але залишається 
питання, який саме орган мався на увазі. Крім 
того, під час перебування заявників у приймаль-
нику-розподільнику стосовно них не проводили 
слідчих дій, і, хоча заявники не підлягали при-
тягненню до кримінальної відповідальності (див. 
п. 17 вище), через двадцять днів після звільнення 
із зазначеної установи щодо них все-таки пору-
шили кримінальну справу. Отже, Суд вважає, що 
затримання заявників не підпадає під виключен-
ня, передбачені пунктом 1(с) статті 5 Конвенції.

38. Далі Суд має визначити, незважаючи 
на відсутність такого аргументу від Уряду, чи 
може затримання заявників підпадати під дію 
пункту 1(d) статті 5 Конвенції з огляду на те, 
що вони були неповнолітніми і в приймаль-
ник-розподільник для неповнолітніх їх могли 
помістити на підставі вимог національного зако-
нодавства (див. пп. 20–22 вище) з метою ізоляції 
їх від суспільства або подальшого переведення 
до спеціальних навчально-виховних закладів. 
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Крім того, положення, які регулюють діяль-
ність приймальників-розподільників для не-
повнолітніх, передбачають проведення з ними 
виховної роботи. Тому Суд має розглянути, чи 
було затримання здійснено «з метою» затосу-
вання наглядових заходів виховного нагляду 
(див. рішення у справі «Буамар проти Бельгії» 
(Bouamar v. Belgium) від 29 лютого 1988 року, 
п. 50, серія А, № 129).

39. Суд повторює, що в контексті затриман-
ня неповнолітніх розуміння «наглядових заходів 
виховного характеру» не повинно зводитися 
лише до шкільного навчання, воно має охоплю-
вати багато аспектів здійснення представника-
ми держави батьківських прав заради благопо-
луччя і для захисту інтересів відповідної особи 
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «D. G. 
проти Ірландії» (D. G. v. Ireland), № 39474/98, 
п. 80, ECHR 2002 III). Однак Суд не вважає, і 
це не оспорюється Урядом, що поміщення до 
приймальників-розподільників для неповноліт-
ніх само по собі є «здійсненням наглядових 
заходів виховного характеру». Як видно з по-

ложень національного законодавства, така уста-
нова призначена для тимчасової ізоляції різних 
категорій неповнолітніх, включно з тими, хто 
вчинив злочин. У положеннях про приймальни-
ки-розподільники для неповнолітніх не зазначе-
но з достатньою чіткістю, які саме виховні захо-
ди проводяться в такій установі, а передбачена 
профілактична і виховна робота зводиться лише 
до слідчих заходів зі збирання інформації про 
можливу причетність неповнолітніх до злочин-
ної діяльності. У цій справі Уряд не стверджу-
вав, що поміщення у приймальник-розподільник 
для неповнолітніх було здійснене для застосу-
вання «наглядових заходів виховного характе-
ру». У матеріалах справи ніщо не свідчить про 
те, що застосування такого заходу до заявників 
було здійснене з будь-якою такою метою або 
що під час перебування в цій установі заявники 
брали участь у тих чи інших виховних заходах. 
Отже, Суд вважає, що затримання заявників 
не підпадає під виняток, передбачений пунктом 
1(d) статті 5 Конвенції. Також немає підстав вва-
жати, що на цю справу поширюються будь-які 

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
інші винятки, передбачені статтею 5 Конвенції.

40. Наведених вище міркувань достатньо, 
аби Суд дійшов висновку про те, що затриман-
ня п. Ічина та п. Дмитрієва було свавільним, а 
отже, мало місце порушення пункту 1 статті 5 
Конвенції.

41. Заявники також скаржилися, що провад-
ження щодо поміщення п. Дмитрієва та п. Ічина 
у приймальник-розподільник для неповноліт-
ніх було несправедливим, оскільки заявників 
заздалегідь не поінформували про справжні 
причини їх виклику до суду і тому вони не 
змогли підготувати свій захист та скористатися 
послугами юридичного представництва. Вони 
посилалися на пункт 4 статті 5 Конвенції та 
пункти 1 і 3(с) статті 6 Конвенції.

42. Уряд вважав, що пункт 4 статті 5 Кон-
венції не застосовний у цій справі, оскільки 
справа стосувалася питань за пунктом 3 статті 
5 Конвенції, які безпосередньо пов’язані з під-
ставами затримання заявників за пунктом 1 
статті 5 Конвенції.

43. Суд повторює наведений вище висно-
вок про те, що на затримання заявників не по-
ширювався жоден із винятків, що дозволяють 
відступити від права на особисту свободу та що 
перелічені в пункті 1 статті 5 Конвенції. Отже, 
твердження Уряду про необхідність розгля-
дати скарги заявників за пунктом 3 статті 5 
Конвенції має бути відхилено. Крім того, Суд, 
який є компетентним здійснювати юридичну 
кваліфікацію фактів у справі, вважає, що пи-

тання, порушене заявниками, слід розглядати 
в контексті положення пункту 4 статті 5 Кон-
венції, який передбачає:

«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслі-
док арешту або тримання під вартою, має пра-
во ініціювати провадження, в ході якого суд без 
зволікання встановлює законність затримання і 
приймає рішення про звільнення, якщо затри-
мання є незаконним…»

А. Щодо прийнятності
44. Суд вважає, що ця скарга не є явно не-

обґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 
Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. 
Отже, вона має бути визнана прийнятною.

В. Щодо суті
45. П. Ічин і п. Дмитрієв зазначили, що під 

час винесення рішення про їх затримання у 
них не було захисника і вони не могли підго-
тувати свій захист. Крім того, оскільки вони 
були неповнолітніми, під час зазначеного про-
вадження присутність представника служби у 
справах неповнолітніх була обов’язковою.

46. Уряд вважав судові рішення щодо помі-
щення п. Ічина та п. Дмитрієва у приймаль-
ник-розподільник для неповнолітніх обґрун-
тованими і такими, що відповідають вимогам 
пункту 3 статті 5 Конвенції.

47. З огляду на свій висновок про те, що за-
тримання п. Ічина та п. Дмитрієва не відповіда-
ло вимогам пункту 1 статті 5 Конвенції, Суд не 
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V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

вважає за доцільне окремо з’ясовувати, чи було 
дотримано передбачені статтею 5 Конвенції ос-
новні вимоги процесуальної справедливості під 
час судового розгляду, за результатами якого 
п. Ічина та п. Дмитрієва було поміщено у прий-
мальник-розподільник для неповнолітніх.

48. Посилаючись на пункт 2 статті 5, заяв-
ники скаржилися, що п. Ічина та п. Дмитрієва 
не повідомили про підстави їх затримання, 
оскільки на той час щодо них не було поруше-
но кримінальну справу. З посиланням на пункт 
4 статті 5 і статтю 13 Конвенції, а також на 
статтю 2 Протоколу № 7 заявники скаржи-
лися, що постанова від 14 січня 2004 року не 
підлягала оскарженню. Вони також вважали, 

що поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва у прий-
мальник-розподільник для неповнолітніх явля-
ло собою незаконне втручання в їхнє сімейне 
життя у сенсі статті 8 Конвенції. Насамкінець, 
вони скаржилися за статтею 3 Конвенції на те, 
що п. Ічин і п. Дмитрієв зазнали принизливо-
го поводження з боку працівників приймаль-
ника-розподільника для неповнолітніх. У від-
повідь на зауваження Уряду заявники подали 
нові скарги за статтею 3 Конвенції щодо пані 
Ічиної та пані Дмитрієвої, а за пунктом 2 статті 
6 Конвенції – щодо п. Ічина та п. Дмитрієва.

49. Уважно розглянувши ці скарги заяв-
ників, з урахуванням усіх наявних у нього ма-
теріалів та в тій мірі, в якій вони охоплюються 

його компетенцією, Суд визнає, що вони не мі-
стять жодних ознак порушення прав і свобод, 
які гарантуються Конвенцією. Тому відповідно 
до пунктів 1, 3 і 4 статті 35 Конвенції ця части-
на заяви має бути визнана неприйнятною як 
явно необґрунтована.

50. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвен-

ції або протоколів до неї і якщо внутрішнє пра-
во відповідної Високої Договірної Сторони пе-
редбачає лише часткове відшкодування, Суд, 
у разі необхідності, надає потерпілій стороні 
справедливу сатисфакцію».

A. Шкода
51. Заявники вимагали такі суми відшкоду-

вання моральної шкоди:
пані Ічина – 4000 євро;
п. Ічин – 12 000 євро;
пані Дмитрієва – 4000 євро;
п. Дмитрієв – 9000 євро.
52. Уряд вважав, що в цій справі не було 

підстав для присудження відшкодування.
53. Суд зазначає, що стосовно пані Ічиної та 

пані Дмитрієвої порушень Конвенції конста-

товано не було, а тому Суд відхиляє їхні ви-
моги. Що стосується п. Ічина та п. Дмитрієва, 
то Суд – з огляду на констатовані порушення 
та здійснюючи оцінку на засадах справедли-
вості, – присуджує кожному з них по 6000 євро 
відшкодування моральної шкоди.

B. Судові та інші витрати
54. Заявники також вимагали по 1500 євро 

компенсації судових та інших витрат, пов’яза-
них із розглядом заяв у Суді.

55. Уряд вважав, що ці вимоги не були під-
тверджені достатньо деталізованими докумен-
тами.

56. Відповідно до практики Суду заявник має 
право на компенсацію судових витрат, якщо 
буде доведено, що такі витрати були фактич-
ними і неминучими, а їх розмір — обґрунтова-
ним. У справі, що розглядається, Суд, беручи 
до уваги наявну в нього інформацію та зазна-
чені вище критерії, вважає за належне прису-
дити обом заявникам компенсацію у повному 
розмірі заявлених вимог.

C. Пеня
57. Суд вважає належним призначити пеню 

Рішення Європейського суду у справі «Ічин та інші проти України»



175

ДОДАТОК 1

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
виходячи з розміру граничної позичкової став-
ки Європейського центрального банку, плюс 
три відсоткових пункти.

1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Відхиляє заперечення Уряду щодо наяв-

ності статусу жертви у пані Ічиної і пані Дми-
трієвої.

3. Оголошує скарги п. Ічина та п. Дмитрієва 
за пунктами 1 і 4 статті 5 Конвенції прийнятни-
ми, а решту скарг у заявах — неприйнятними.

4. Постановляє, що в цій справі мало місце 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо п. 
Ічина та п. Дмитрієва.

5. Постановляє, що немає потреби окремо 
розглядати скаргу про процесуальну неспра-
ведливість за пунктом 4 статті 5 Конвенції.

6. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це 

рішення стане остаточним відповідно до пун-
кту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має виплатити п. Ічину 6000 (шість тисяч) євро 
відшкодування моральної шкоди та 1500 (тися-
чу п’ятсот) євро відшкодування судових та ін-
ших витрат з урахуванням будь-якого податку, 

який може бути стягнуто із зазначених сум; ці 
суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) упродовж трьох місяців від дня, коли це 
рішення стане остаточним відповідно до пункту 
2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має 
виплатити п. Дмитрієву 6000 (шість тисяч) євро 
відшкодування моральної шкоди та 1500 (тися-
чу п’ятсот) євро відшкодування судових та ін-
ших витрат з урахуванням будь-якого податку, 
який може бути стягнуто із зазначених сум; ці 
суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(с) зі спливом зазначеного тримісячного 
строку і до остаточного розрахунку на ці суми 
нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявників стосовно 
справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено 
письмово 21 грудня 2010 року відповідно до 
пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

Клаудія ВЕСТЕРДІК Секретар       
Пеер ЛОРЕНЦЕН  Голова
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