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ВСТУП
Минулий рік став справжнім випробуванням для нашої країни: Революція гідності,
окупація Криму, початок бойових дій на Сході України, поширеність терористичної
загрози по всій державі – все це призвело до нових викликів для національного
превентивного механізму, який мав швидко адаптуватися до стрімких змін ситуації.
Так, зокрема, під час Революції гідності саме НПМ забезпечив можливість отримувати
оперативну інформацію про долі активістів Майдану, які масово затримувалися
працівниками правоохоронних органів. Працюючи у тісній співпраці із Відділом
спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, працівники Департаменту НПМ фактично виконували функції
швидкого реагування, здійснюючи термінові перевірки інформації про порушення
прав людини в тій чи іншій установі, реагування на конкретні скарги про катування
та неналежне поводження. Виявлені порушення та акти реагування Уповноваженого
відображено у першому розділі Доповіді, а також у більш детальному вигляді – у
Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини «Порушення прав та свобод
людини в Україні: події листопада 2013 – лютого 2014 років».
Варто також зазначити, що матеріали Спеціальної доповіді були використані в процесі
підготовки неурядовими організаціями разом із Секретаріатом Уповноваженого
матеріалів для офіційного звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
для розгляду питання щодо відкриття провадження з метою розслідування злочинів
проти людяності, вчинених під час Революції гідності. Фактично, зазначена доповідь
Уповноваженого з прав людини стала першим офіційним документом, в якому було
систематизовано всі порушення прав людини, що сталися під час Революції гідності.
Крім того, всі матеріали провадження, включно із відповідним листуванням
Уповноваженого з прав людини з Генеральною прокуратурою та Міністерством
внутрішніх справ з питань проведення розслідування порушень прав людини, були
передані до Міжнародної дорадчої групи Ради Європи, яку було створено рішенням
Генерального секретаря Ради Європи з метою проведення моніторингу розслідування
випадків насильства, що мали місце під час акцій протесту на Майдані з 30 листопада
2013 року до 21 лютого 2014 року. У своєму листі до Уповноваженого з прав людини
Голова Міжнародної дорадчої групи, колишній Президент Європейського суду з прав
людини Ніколас Братца високо оцінив фаховий рівень матеріалів, зібраних у межах
провадження Уповноваженого та подякував за надану допомогу в розслідуванні
порушень, що мали місце під час Революції гідності.
Окупація частини території країни та подальший початок активних бойових дій на
Донбасі зумовили нагальну потребу вжиття термінових заходів щодо забезпечення
життя та здоров’я осіб, які опинилися у місцях несвободи в зоні проведення
антитерористичної операції. За результатами понад 20-ти моніторингових візитів до

цих установ Уповноваженим з прав людини було внесено кілька актів реагування
до Прем’єр-міністра України, керівників центральних органів виконавчої влади,
Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій з вимогою негайної
евакуації установ соціального захисту, освіти та охорони здоров’я, а також
пенітенціарних закладів до інших безпечних регіонів країни. Результати реагування
на подання Уповноваженого знайшли своє відображення у другому розділі Доповіді.
У третьому та четвертому розділах відображено загальні показники діяльності
НПМ протягом 2014 року, а також надано детальний опис порушень прав та свобод
людини, виявлених у ході моніторингових візитів до місць несвободи різного
відомчого підпорядкування. Крім того, наведено стан реагування міністерств та
відомств на рекомендації Уповноваженого з прав людини, надані за результатами
моніторингу. Детальні рекомендації за результатами моніторингу місць несвободи у
2014 році, включаючи рекомендації щодо вдосконалення законодавства, наведено в
п’ятому розділі Доповіді.
Варто зазначити, що значну допомогу в сфері реалізації національного превентивного
механізму у 2014 році надали регіональні представники, а також регіональні
координатори зі зв’язків із громадськістю Уповноваженого з прав людини, які діють
у межах Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»
(Асоціація УМДПЛ). До 2014 року регіональні координатори здійснювали візити до
місць несвободи різного профілю як монітори разом із працівниками Секретаріату
Уповноваженого або з метою перевірки конкретної інформації щодо можливих
порушень прав та свобод людини. Враховуючи надвелику кількість місць несвободи
й, відповідно, необхідність збільшення регулярності та кількості моніторингових
візитів, у 2014 році Уповноваженим було прийнято рішення щодо надання права
регіональним координаторам здійснювати самостійні візити до місць несвободи
разом із громадськими моніторами, які пройшли відповідне навчання та отримали
доручення Уповноваженого.
Хотіла б також вкотре відмітити наших міжнародних партнерів, які у цей надзвичайно
складний для нашої держави час докладають значних зусиль для підтримки та
розвитку національного превентивного механізму в Україні, зокрема: Міжнародний
фонд «Відродження» – за підтримку та розвиток мережі громадських моніторів,
допомогу в здійсненні моніторингових візитів, удосконалення методології
моніторингу; Програму розвитку ООН в Україні – за підтримку моніторингових візитів,
що здійснюються регіональними координаторами; Офіс Координатора проектів
ОБСЄ в Україні – за допомогу у проведенні моніторингових візитів, вдосконалення
методології моніторингу; Офіс Ради Європи в Україні – за сприяння у підвищенні
кваліфікації працівників Департаменту НПМ, покращенні його матеріальнотехнічного забезпечення.
На завершення хочу висловити особливу подяку всім нашим громадським моніторам,
працівникам Департаменту НПМ, регіональним координаторам та представниками
Уповноваженого, членам та спостерігачам Експертної рази з питань НПМ за їх
активну участь у цій надзвичайно важливій справі – превенції катувань, жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження та покарання у
місцях несвободи.

РОЗДІЛ 1.
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РОЗДІЛ 1.
МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА
СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ
У зв’язку з драматичними подіями, що
розпочалися у нашій державі наприкінці
2013 року та значно загострилися у 2014
році, Департамент з питань реалізації
національного превентивного механізму
(далі – Департамент НПМ) спільно з
Відділом
спеціальних
проваджень
Секретаріату
Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
фактично виконували функції швидкого
реагування,
здійснюючи
термінові
перевірки інформації про порушення
прав людини в тій чи іншій установі,
реагування на конкретні скарги про
катування та неналежне поводження
стосовно активістів Революції гідності
тощо.
Працівниками
Секретаріату
Уповноваженого у цей період цілодобово
відвідувалися органи та підрозділи,
підпорядковані ГУМВС України в
м. Києві, Київський слідчий ізолятор,
а також заклади охорони здоров’я,
до яких доставлялися травмовані
затримані. Максимум уваги приділялося
Дарницькому,
Дніпровському,
Деснянському,
Оболонському,
Подільському
та
Шевченківському
районним
управлінням
міліції,
а
також територіальному відділу № 1
Оболонського районного управління
міліції. Саме до цих органів внутрішніх
справ (ОВС) доставлялася переважна
більшість затриманих. Деякі із зазначених
підрозділів
міліції
відвідувалися
працівниками
Секретаріату
Уповноваженого кілька разів на добу.

З усіма затриманими особами, які
перебували у цих закладах, проводилися
бесіди, фіксувалися виявлені стосовно
них порушення, вживалися заходи щодо
забезпечення їх права на правову та
медичну допомогу тощо.
В ході цих заходів, крім порушення
права на життя, було виявлено численні
порушення прав та свобод людини, які
відповідно до практики Європейського
суду з прав людини (ЄСПЛ) можуть
розглядатися не інакше, як катування
або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження.
Всі виявлені порушення та акти
реагування
Уповноваженого
були
відображені у Спеціальній доповіді
Уповноваженого
з
прав
людини
«Порушення прав та свобод людини в
Україні: події листопада 2013 – лютого
2014 років». Разом із тим, ураховуючи
надзвичайну жорстокість порушень
прав людини з боку працівників
правоохоронних органів у зазначений
період, їх буде наведено також і в цьому
розділі.
Варто також зазначити, що матеріали
Спеціальної доповіді були також
використані в процесі підготовки
неурядовими
організаціями
разом
із Секретаріатом
Уповноваженого
матеріалів для офіційного звернення до
Міжнародного кримінального суду в Гаазі
для розгляду питання щодо відкриття
провадження з метою розслідування
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злочинів проти людяності, вчинених під
час Революції гідності.
Крім того, всі матеріали провадження,
включно із відповідним листуванням
Уповноваженого
з
прав
людини
з Генеральною прокуратурою та
Міністерством внутрішніх справ з
питань
проведення
розслідування

порушень прав людини, були передані
до Міжнародної дорадчої групи Ради
Європи, яку було створено рішенням
Генерального секретаря Ради Європи
з метою проведення моніторингу
розслідування випадків насильства, що
мали місце під час акцій протесту на
Майдані з 30 листопада 2013 року до 21
лютого 2014 року.

1.1. Порушення права на життя
За офіційною статистикою Міністерства
охорони здоров’я України у період з
1 січня по 22 лютого 2014 року внаслідок
подій на майдані Незалежності у Києві
загинуло 105 осіб (із них – 94 особи під
час сутичок на вулиці Інститутській).
Переважна
кількість
летальних
випадків була зумовлена отриманням
вогнепальних поранень.
Першими жертвами, які загинули від
вогнепальних поранень, стали активісти
Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.
З метою уникнення фальсифікації
причин їх смерті з боку правоохоронців
Уповноважений з прав людини доручила
двом працівникам Департаменту НПМ
– фахівцям у галузі судової медицини
– бути присутніми під час розтину тіл
загиблих та фіксувати правильність дій
судово-медичних експертів.
За фактами порушення права на життя
до Генеральної прокуратури України

та Міністерства внутрішніх справ
України були направлені відповідні акти
реагування Уповноваженого.
Стрімкий розвиток подій протягом 18–20
лютого 2014 року призвів до жахливої
трагедії. Лише за офіційними даними
загинуло понад 80 осіб, до лікувальних
закладів було госпіталізовано сотні
постраждалих
із
вогнепальними
пораненнями.
20 лютого Уповноважений виступила
із відкритою заявою, в якій закликала
негайно припинити кровопролиття
на вулицях Києва та міст України
задля збереження людських життів.
Уповноважений
також
визнала
злочинними дії правоохоронців, які
використали
вогнепальну
зброю
проти мітингувальників, та наголосила,
що жоден міжнародний стандарт не
дозволяє правоохоронцям вести вогонь
на ураження для припинення масових
заворушень.

1.2. Катування та жорстоке поводження
Під час подій Революції гідності
працівниками
Секретаріату
Уповноваженого
були
зафіксовані
численні факти заподіяння активістам
тілесних ушкоджень з боку працівників
правоохоронних
органів,
зокрема,
спеціального підрозділу «Беркут» та

внутрішніх військ.
З метою фіксації фактів заподіяння
тілесних ушкоджень у результаті
катування та жорстокого поводження
Секретаріатом
Уповноваженого
було налагоджено постійний обмін
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інформацією з департаментом охорони
здоров’я Київської міської державної
адміністрації, зокрема, щодо осіб,
які звернулися до закладів охорони
здоров’я міста Києва.
Загалом під час масових протестних
заходів у м. Києві було зареєстровано
2394 виклики бригад екстреної медичної
допомоги. До стаціонарних закладів
охорони здоров’я м. Києва було
поміщено 1890 осіб.
Аналіз даних медичних закладів
свідчить, що у переважній більшості
активісти зверталися за медичною
допомогою або ж доставлялися до
лікарень у зв’язку з отриманням тілесних
ушкоджень у вигляді травм від дії тупих
предметів (черепно-мозкових травм
різного ступеня важкості, переломів
кісток, ушкоджень внутрішніх органів),
вогнепальних і вибухових ушкоджень
(від вибухів гранат спеціального
призначення
–
світло-шумових,
сльозогінних), хімічних і термічних опіків
тощо.

Будинку профспілок підрозділами
міліції отримав кульове поранення
правої кісті з переломами 5-ї п’ясної
кістки та основної фаланги 5-го
пальця лівої руки;
•

Ч. Дмитро Анатолійович на вул.
Інститутській отримав перелом
виличної кістки, перелом кісток
носу, струс головного мозку, завдані
працівниками міліції;

•

К. Василю Степановичу працівниками
«Беркуту» було завдано закриту
черепно-мозкову травму зі струсом
головного мозку, забої та садни
м’яких тканин голови, а також
вогнепальне поранення м’яких
тканин лівої сідниці. Вогнепальне
поранення
було
заподіяно
бійцем «Беркуту» в той час, коли
постраждалий лежав на землі у
непритомному стані;

•

близько 14 години Г. Володимир
Михайлович на вул. Інститутській
отримав
сліпе
вогнепальне
черепно-мозкове
поранення
голови та верхніх ділянок шиї,
відкриту черепно-мозкову травму,
забій головного мозку, осколковий
перелом потиличної кістки внаслідок
застосування працівниками міліції
вогнепальної зброї;

•

Ш. Валерій Васильович внаслідок
застосування сили працівниками
міліції отримав закриту черепномозкову травму, забій головного
мозку з осередками геморагії
в
правій
скроневій
частці,
субарахноїдальний
крововилив,
лінійний перелом склепіння черепу
ліворуч з переходом на основу
черепа, забійну рану задньо-лобної
ділянки, перелом нижньої щелепи;

•

Ф.

Наведемо кілька прикладів тілесних
ушкоджень,
з
якими
потерпілі
доставлялися до закладів охорони
здоров’я м. Києва 18 лютого 2014 року:
•

Д. Віталій Ігоревич під час сутички
з бійцями спецпідрозділу «Беркут»
та внутрішніх військ внаслідок
влучення гумової кулі отримав
відкриту черепно-мозкову травму із
забоєм головного мозку;

•

Я. Микола Ігоревич під час сутички
з бійцями спецпідрозділу «Беркут»
отримав
кульове
поранення
м’яких тканин спини та осколкові
поранення м’яких тканин правої
гомілки;

•

Р. Олексій Ігоревич під час штурму
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Валерій

Петрович

на

вул.
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Інститутській внаслідок побиття
бійцями спецпідрозділу «Беркут»
отримав відкриту черепно-мозкову
травму, забій головного мозку,
перелом основи черепу в ділянці
середньої черепної ямки, уламковий
перелом скроневої кістки зліва,
отогамато-лікворрею
зліва,
пневмоцефалію, забійні рани м’яких
тканин голови.

Не менш тяжкі ушкодження в результаті
застосування
вогнепальної
зброї,
спецзасобів та перевищення сили були
нанесені громадянам 19 лютого 2014
року:
•

А. Степан Васильович отримав
закриту черепно-мозкову травму,
струс головного мозку, баротравму,
численні забої м’яких тканин та
садна
внаслідок
застосування
працівниками
правоохоронних
органів світло-шумових гранат;

•

П. Микола Петрович внаслідок дій
працівників міліції отримав хімічний
опік дихальних шляхів ІІ–ІІІ ступенів;

•

•

К.
Сергій
Анатолійович
на
вул.
Грушевського
внаслідок
застосування гранат працівниками
міліції отримав контузію ІІ ступеня
та непроникаюче поранення склери
правого ока, контузію І ступеня,
забійну рану кон’юнктиви склери з
вколоченим стороннім тілом лівого
ока;
Ш. Юрій Юрійович на вул.
Грушевського
внаслідок
дій
працівників міліції отримав контузію
головного
мозку,
вогнепальне
поранення правої руки, подвійний
перелом бердової кістки, вивих
шийного хребця, численні забої та
гематоми.

Крім заподіяння тілесних ушкоджень,

зафіксовано
непоодинокі
факти
тривалого
тримання
затриманих
осіб у спецавтомобілях за мінусової
температури повітря, без доступу до
питної води та можливості справити
природні потреби.
Так, 20 січня під час моніторингового
візиту до Дарницького районного
управління міліції було встановлено факт
затримання журналістів «Радіо Свобода»
Баркара
Дмитра
Миколайовича
та Ісхакова Івана Шалійовича, які
висвітлювали у прямому ефірі події на
вулиці Грушевського біля стадіону імені
В. Лобановського. Журналісти були
затримані працівниками підрозділу
міліції особливого призначення «Беркут»
близько 08.00 год. 20 січня, при цьому під
час затримання їм було завдано тілесних
ушкоджень. Після затримання вони
були поміщені до автозаку, в якому їх
тримали понад 4 години до доставляння
до Дарницького РУ ГУМВС України в
м. Києві.
За даним фактом Уповноваженим було
негайно поінформовано прокуратуру
міста Києва та Генеральну прокуратуру
для
вжиття
відповідних
заходів
реагування.
23 січня 2014 року під час моніторингу
дотримання
прав
затриманих
у
діяльності Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві було виявлено
шістьох осіб, яких з моменту фактичного
затримання і до доставляння до органу
досудового розслідування тримали у
спецавтомобілях з 6 до 11 години.
28 січня 2014 року у ході моніторингового
візиту до Подільського районного
управління ГУМВС України в м. Києві було
встановлено факт тривалого тримання
(близько трьох годин) в «автозаках»
вже на території районного управління
громадянина М., неповнолітніх Л., Д., О.,
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які мали тілесні ушкодження, заподіяні
правоохоронцями.
19 лютого 2014 року в Дніпровському
РУ ГУ МВС України в м. Києві виявлено
11 затриманих осіб, яких протягом
тривалого часу (понад 5 годин) з моменту
затримання тримали у спецавтомобілях
в урядовому кварталі, без верхнього
одягу за сезоном.
19 лютого 2014 року в Деснянському
РУ ГУ МВС України в м. Києві виявлено
громадянина Т., якого до доставляння
в райуправління тримали в «автозаку»
протягом 7 годин.
19 лютого 2014 року в Оболонському
РУ ГУ МВС України в м. Києві виявлено
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12 затриманих осіб, яких протягом
тривалого часу (понад 5 годин) з моменту
затримання тримали у спецавтомобілях
в урядовому кварталі, без доступу до
питної води та можливості справити
природні потреби, без верхнього одягу
за сезоном, хоча серед них були й
травмовані, які потребували медичної
допомоги.
За виявленими фактами жорстокого
поводження
з
боку
працівників
правоохоронних органів відповідні
акти реагування Уповноваженого були
спрямовані до Генеральної прокуратури
України та Міністерства внутрішніх справ
України.

1.3. Порушення права на медичну допомогу
Відповідно до практики Європейського
суду з прав людини позбавлення
затриманих осіб права доступу до
медичної допомоги розглядається не
інакше, як катування або нелюдське чи
таке, що принижує гідність, поводження.
Працівниками
Секретаріату
Уповноваженого з прав людини були
виявлені численні порушення права на
медичну допомогу під час подій Революції
гідності. Ці порушення полягали
переважно в ненаданні медичної
допомоги особам, які її потребували,
та у невчасному повідомленні закладів
охорони здоров’я про затриманих осіб,
яким було завдано тілесних ушкоджень.
Так, зокрема, 19 лютого 2014 року в
Дніпровському РУ ГУ МВС України
в м. Києві виявлено 11 осіб із
тілесними ушкодженнями. Лише після
втручання працівників Секретаріату
Уповноваженого з прав людини частину
затриманих
було
госпіталізовано
бригадою швидкої медичної допомоги.

Через тривале ненадання кваліфікованої
медичної допомоги існувала реальна
загроза життю і здоров’ю затриманого
П., якого також було госпіталізовано на
вимогу працівників Секретаріату.
У Деснянському РУ ГУ МВС України в
м. Києві 19 лютого 2014 року виявлено
13 осіб з тілесними ушкодженнями,
шість з яких потребували невідкладної
кваліфікованої медичної допомоги та
на вимогу працівників Секретаріату
Уповноваженого з прав людини були
госпіталізовані
бригадами
швидкої
допомоги. Так, під час нетривалого
спілкування з Т. з’ясувалося, що його
протягом кількох годин тримали в
«автозаку» з переломами лівої руки та
правої ноги.
У Дарницькому РУ ГУ МВС України в м.
Києві 19 лютого 2014 року встановлено
факти несвоєчасного надання медичної
допомоги доставленим до райуправління
громадянам з тілесними ушкодженнями,
які, за їх твердженнями, були заподяні
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під час затримання.
В Оболонському РУ ГУ МВС України в м.
Києві 19 лютого 2014 року було виявлено
12 затриманих осіб з травмами різних
ступенів, яким протягом тривалого часу
(понад 5 годин) з моменту затримання не
надавалася медична допомога.

За
виявленими
працівниками
Секретаріату
Уповноваженого
фактами порушення права на медичну
допомогу відповідні акти реагування
Уповноваженого було направлено до
Генеральної прокуратури України та
Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. Порушення права на захист
23 січня 2014 року в ході відвідування
працівниками
Секретаріату
Уповноваженого
з
прав
людини
Оболонського РУ ГУ МВС України в м.
Києві виявлено численні порушення
права затриманих активістів на захист.
Замість негайного повідомлення про
затримання особи органу (установі),
уповноваженому законом на надання
безоплатної
правової
допомоги,
передбаченої законодавством, такі
повідомлення здійснювалися протягом
тривалого часу, зокрема:
•

про затримання А.С.В. Центр
безоплатної правової допомоги
було повідомлено через 13 год.45 хв.
після фактичного затримання;

•

про затримання С.В.В. Центр
безоплатної правової допомоги
було повідомлено через 9 год.30 хв.
після фактичного затримання;

•

про затримання М.В.М. Центр
безоплатної правової допомоги
було повідомлено через 9 год.10 хв.
після фактичного затримання.

Про затримання С.С.В. часу повідомлення
Центру взагалі не зазначено, лише
зауважено, що адвокат прибув через 10
год.40 хв. після фактичного затримання.
У зазначених випадках порушення
права на правову допомогу затриманих
припустилися як слідчі, так і оперативні
чергові Оболонського РУ, не виконавши

вимоги п. 6.6.2 Інструкції, затвердженої
наказом МВС України від 28.04.2009 р. №
181, відповідно до яких слідчий повинен
був перевірити, чи повідомлено Центр
безоплатної правової допомоги про
затримання доставленої особи, й у разі
неповідомлення повинен був здійснити
таке повідомлення самостійно.
28 січня 2014 року під час відвідування
Печерського РУ ГУ МВС України в
м. Києві виявлено факти масового
приховування випадків затримання осіб
та неповідомлення про їх затримання
Центру з надання безоплатної правової
допомоги.
Результати вивчення книги прийому та
здачі чергування свідчать, що в період з
10 січня 2014 року по 28 січня 2014 року
було затримано 20 осіб, які підозрювалися
у вчиненні злочинів, а також 44
особи за скоєння адміністративних
правопорушень. Проте інформування
Центру
з
надання
безоплатної
правової допомоги про затримання
зазначених осіб не здійснювалося,
про що свідчить відсутність записів
у Журналі інформування центрів з
надання безоплатної правової допомоги
затриманим. При цьому в Журналі
обліку доставлених, відвідувачів та
запрошених записи щодо затриманих
або доставлених за зазначений період
взагалі були відсутні. Натомість особи, які
фактично затримуються, обліковуються
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як «запрошені» або такі, що прибули «на
вимогу», чи не обліковуються взагалі.
З

метою

проведення

ефективного

розслідування за кожним із виявлених
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порушень та вжиття відповідних заходів
реагування до МВС України було
направлено подання Уповноваженого
з прав людини, а також 8 листів до
прокуратури м. Києва.

1.5. Порушення прав та свобод дітей
У протистоянні на майдані Незалежності
у м. Києві брали участь і діти. Так, 24 січня
2014 року Уповноваженим з прав
людини було відкрито провадження за
повідомленням громадської платформи
«Євромайдан SOS» про доставлення до
Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ» неповнолітніх, які
зазнали тілесних ушкоджень під час їх
затримання військовослужбовцями в/ч
3057 та працівниками спецпідрозділу
«Беркут».
У ході провадження були відвідані
та опитані постраждалі діти. Під час
спілкування неповнолітні повідомили
про затримання та побиття їх
правоохоронцями на перехресті вулиць
Інститутська та Шовковична у м. Києві.
Також було встановлено, що неповнолітні
лише через 5 годин після їх затримання
були доставлені до Подільського
районного управління міліції, а ще через
6 годин були госпіталізовані.
За інформацією лікарів, діти поступили
у стані середньої тяжкості. Усім їм була
надана необхідна медична допомога.
Також про місце перебування дітей
медичні працівники повідомили батьків.
У рамках відкритого Уповноваженим з

прав людини провадження працівники
Секретаріату
відвідали
Подільське
РУ ГУ МВС України в м. Києві, до якого були
доставлені діти після їх затримання, та
виявили факти порушень прав дитини в
діяльності даного районного управління
міліції. Зокрема, неповнолітніх тримали в
спецавтомобілі, без медичної допомоги,
за мінусової температури; повідомлення
про затримання дітей було направлено
до Центру безоплатної правової
допомоги лише через 6 год.15 хв. після
їх фактичного затримання. Стосовно
дітей було порушено кримінальні
справи за ознаками кримінального
правопорушення,
передбаченого
частиною
третьою
статті
296
Кримінального кодексу України (далі –
КК України).
З метою негайного усунення причин та
умов, що призвели до порушення прав
дітей, Уповноваженим з прав людини
29 січня 2014 року було направлено
відповідне звернення до прокурора м.
Києва.
У відповідь на запит Уповноваженого
було поінформовано про закриття
кримінальних
проваджень
щодо
неповнолітніх.

1.6. Стан реагування на акти Уповноваженого з прав людини
з боку органів прокуратури та МВС
2 грудня 2013 року, враховуючи
масштаби порушень прав людини, та на
підставі аналізу матеріалів, отриманих
у межах відкритого провадження,

з
метою
проведення
повного,
об’єктивного
та
неупередженого
розслідування, з урахуванням практики
ЄСПЛ Уповноваженим з прав людини
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було внесено подання Генеральному
прокуророві України щодо незаконного
припинення
мирного
заходу
працівниками міліції 30 листопада 2013
року та надмірного застосування сили 1
грудня 2013 року.

об’єктивних та прозорих розслідувань
усіх справ, пов’язаних із нападами
на журналістів та активістів мирних
протестних акцій, пошкодженням їхнього
майна та автомобілів, і притягнення до
відповідальності винних осіб.

У поданні Уповноважений з прав людини
звернула увагу Генерального прокурора
на грубі порушення правоохоронцями
статей 12, 13, 14 Закону України «Про
міліцію» та чинних Правил застосування
спеціальних засобів при охороні
громадського порядку, затверджених
постановою Ради Міністрів УРСР від
27 лютого 1991 року № 49. Крім того,
Уповноважений у поданні зазначила,
що Європейський суд з прав людини
неодноразово
наголошував,
що
застосування сили з боку працівників
правоохоронних органів має відповідати
критеріям необхідності, правомірності
та пропорційності. Згідно з практикою
ЄСПЛ, за кожним фактом застосування
сили має бути проведене ефективне
розслідування,
яке
б
дозволило
з’ясувати всі обставини справи та, у разі
встановлення порушень прав людини,
притягти винних до відповідальності.

Протягом січня 2014 року працівниками
Секретаріату
Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
здійснювалися моніторингові візити до
органів внутрішніх справ та підрозділів,
підпорядкованих ГУ МВС України в
м. Києві. За результатами візитів листи
із зазначенням виявлених порушень і
вимогами щодо проведення ефективного
та неупередженого розслідування за
кожним таким фактом були направлені до
прокуратури міста Києва та Генеральної
прокуратури України.

25 грудня 2013 року у відповідь на
подання Уповноваженого з прав людини
Генеральна
прокуратура
України
поінформувала Уповноваженого з прав
людини про відкриття кримінального
провадження за фактом перевищення
влади або службових повноважень,
тобто
вчинення
кримінального
правопорушення,
передбаченого
частиною другою статті 365 КК України.
27 грудня 2013 року Уповноважений
з прав людини у своєму відкритому
зверненні до Генерального прокурора
України та Міністра внутрішніх справ
України акцентувала їхню увагу на
необхідності проведення ефективних,

29 січня 2014 року Уповноваженим з
прав людини Міністру внутрішніх справ
України було внесене подання щодо
забезпечення прав та свобод затриманих
осіб, в якому, зокрема, зверталася увага
Міністра на недопустимість порушень,
виявлених працівниками Секретаріату
Уповноваженого,
які
вчиняються
працівниками правоохоронних органів.
Перш за все, катувань та жорстокого
поводження,
позбавлення
права
затриманих осіб на захист та медичну
допомогу.
30 січня 2014 року Генеральному
прокурору України з метою організації
перевірки виявлених порушень, надання
правової оцінки діям правоохоронців
та прийняття рішення у порядку і
спосіб, передбачені законодавством
України, було направлено узагальнену
інформацію щодо виявлених порушень
прав і свобод людини, вчинених
працівниками
міліції
та
бійцями
спеціальних підрозділів МВС України в
м. Києві, зокрема, були зазначені:

РОЗДІЛ 1.
•

тривале
тримання
затриманих
учасників
масових
заходів
в
«автозаках»
при
мінусовій
температурі повітря, без доступу до
питної води та можливості справляти
природні потреби;

•

непропорційне застосування сили
з боку правоохоронців під час
затримання, а також застосування
сили стосовно вже затриманих осіб,
які не чинять опору працівникам
міліції;

•

несвоєчасне надання медичної
допомоги затриманим особам, які
мають видимі тілесні ушкодження;

•

не інформування та несвоєчасне
інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги про затримання осіб;

•

не
повідомлення
затриманим
особам їх прав після затримання;

•

не інформування близьких родичів,
членів сім’ї чи інших осіб за вибором
затриманої особи про факт її
затримання та місце перебування;

•

неналежне
журналістами.

поводження

із

6 лютого 2014 року Міністру внутрішніх
справ України було направлено лист
щодо інформування Уповноваженого за
результатами проведеного службового
розслідування
факту
неналежного
поводження
працівників
міліції
з активістом Майдану Михайлом
Гаврилюком, яке мало місце 22 січня
2014 року на вул. Грушевського в місті
Києві.
Протягом 2014 року у зв’язку зі зміною
кількох Генеральних прокурорів України
Уповноважений з прав людини тричі
направляла матеріли провадження щодо
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порушень прав та свобод людини під
час Революції гідності для проведення
належного розслідування.
На початку лютого 2015 року було
проведено робочу зустріч за участю
начальника Управління спеціальних
проваджень
ГСУ
Генеральної
прокуратури України та представника
Уповноваженого з прав людини,
слідчих
і
працівників
Відділу
спеціальних проваджень Секретаріату
Уповноваженого з прав людини, під час
якої визначено механізми співпраці та
надано узагальнену інформацію про хід
досудового розслідування за відкритими
кримінальними провадженнями.
Стан
реагування
на
акти
Уповноваженого з прав людини з боку
органів прокуратури.
17 лютого 2015 року Генеральною
прокуратурою України поінформовано
Уповноваженого про те, що за фактами
незаконного та надмірного застосування
працівниками
підрозділів
міліції
особливого
призначення
«Беркут»
фізичної сили та спеціальних засобів під
час подій, які мали місце 30 листопада
та 1 грудня 2013 року на майдані
Незалежності та вулиці Банковій у
місті Києві, 2 грудня 2013 року внесено
відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ч. 2 ст. 365 КК України.
Також 3 грудня 2013 року до ЄРДР
за ч. 1 ст. 171 КК України внесено
відомості щодо вчинення працівниками
правоохоронних органів протиправних
дій, поєднаних із застосуванням
фізичного впливу та направлених на
перешкоджання законній діяльності
представників
засобів
масової
інформації, що мало місце 1 грудня
2013 року під час проведення масових
заходів у центрі міста Києва.
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5 грудня 2013 року до ЄРДР внесено
відомості про те, що 1 грудня 2013 року
у м. Києві по вул. Банковій працівники
спецпідрозділу
міліції
«Беркут»
спричинили тілесні ушкодження гр. З.

№ 12014100060000228 за фактом
масових убивств у період з листопада
2013 року по лютий 2014 року на
майдані Незалежності в м. Києві було
повідомлено про підозру:

На даний час досудове розслідування
за зазначеними фактами здійснюється
слідчими Генеральної прокуратури
України.

•

інспектору взводу № 2 роти № 5
спеціального полку міліції ГУМВС
майорові міліції Садовнику Д.М.;

•

міліціонеру взводу № 3 роти № 5
полку міліції громадської безпеки
особливого призначення ГУМВС
сержантові міліції Аброськіну П.М.;

•

міліціонеру взводу № 3 роти № 5
полку міліції громадської безпеки
особливого призначення ГУМВС
сержантові міліції Зінченку С.П.

У ході досудового розслідування
органами
прокуратури
було
повідомлено про підозру в учиненні
кримінального правопорушення 19
працівникам органів внутрішніх справ.
Так, під час досудового розслідування
в кримінальному провадженні №
42014100020000046, відкритому за ч. 1
ст. 364 КК України за фактом внесення
завідомо
неправдивих
відомостей
до протоколів про адміністративне
правопорушення, складених стосовно
громадян
за
порушення
Правил
дорожнього руху, було повідомлено про
підозру 12 працівникам ДАІ.
У ході досудового розслідування
в кримінальному провадженні №
42014100000000066
щодо
факту
перевищення влади працівниками ПМОП
«Беркут» під час затримання громадян
Шминдюка А.Б., Кобзаря І.Г., Фролова
О.В., Сайдакова Д.М., Горського М.А. та
Рубцова Д.Ю., що супроводжувалося
насильством, застосуванням спецзасобів,
діями, болісними і такими, що ображають
особисту гідність потерпілого, та
доставлення їх до чергової частини
Дарницького районного управління було
повідомлено про підозру командиру
оперативної роти № 1 ПМОП «Беркут»
(командир роти № 1 СПМ) майорові
міліції Добровольському М.В.
Під
в

час досудового
кримінальному

розслідування
провадженні

Під час досудового розслідування
в
кримінальному
провадженні
№42013110000001053
щодо
факту
перевищення
працівниками
міліції
владних повноважень 30.11.2013 під час
масових заходів на майдані Незалежності
в м. Києві було повідомлено про підозру:
•

командиру полку міліції громадської
безпеки особливого призначення
ГУМВС
підполковникові
міліції
Дидюку А.В.;

•

командиру роти № 3 полку міліції
громадської безпеки особливого
призначення ГУМВС майорові міліції
Антонову С.Ф.;

•

колишньому начальнику штабу
полку
МОП
«Беркут»
ГУМВС
підполковникові міліції Тягнирядну
М.М.

Стан
реагування
на
акти
Уповноваженого з прав людини з
боку Міністерства внутрішніх справ
України
Заступник Міністра внутрішніх справ
України листом від 28.02.2015 р. № 10271/

РОЗДІЛ 1.
Чб поінформував Уповноваженого про
те, що за результатами опрацювання
інформації щодо порушень прав і свобод
людини під час подій, які відбулися в
період з листопада 2013 року по лютий
2014 року в місті Києві, були вжиті такі
заходи.
За фактом подій 30 листопада 2013 року
на майдані Незалежності у місті Києві того
ж дня наказом МВС з метою перевірки
правомірності дій працівників міліції
щодо учасників акції «Євромайдан», яка
проводилася на підтримку підписання
угоди про асоціацію з Європейським
Союзом, було призначено проведення
службового розслідування.
На період проведення службового
розслідування наказом МВС від 1 грудня
2013 року начальника ГУ МВС України в
місті Києві Коряка В.В. було відсторонено
від виконання службових обов’язків.
За
результатами
службового
розслідування вирішено розглянути
питання щодо притягнення окремих
керівників ГУ МВС України в місті Києві до
дисциплінарної відповідальності після
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прийняття остаточного процесуального
рішення в кримінальному провадженні,
відкритому Генеральною прокуратурою
України за зазначеним фактом.
Висновок службового розслідування
надіслано до Генеральної прокуратури
України для врахування під час
проведення досудового розслідування.
За результатами проведення службових
розслідувань наказом ГУМВС від
30.01.2015 р. № 59о/с із органів
внутрішніх справ за дискредитуючими
обставинами звільнено 41 працівника, у
тому числі 37 інспекторів ДАІ, а наказом
ГУ МВС від 20.01.2015 р. № 33о/с із
органів внутрішніх справ за порушення
дисципліни звільнено інспектора взводу
№ 2 роти № 5 спеціального полку міліції
ГУ МВС України в місті Києві Садовника
Д.М.
Висновок за результатами службового
розслідування також надіслано до
Генеральної
прокуратури
України
для прийняття рішення згідно із
законодавством України.
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РОЗДІЛ 2.
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РОЗДІЛ 2.
МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА
СХОДІ УКРАЇНИ
Моніторинг стану забезпечення прав та
свобод осіб, що перебувають у місцях несвободи в зоні АТО, здійснюється Уповноваженим з прав людини як шляхом діалогу з відповідними органами державної
влади, так і під час безпосередніх відвідувань таких закладів (у тому числі в межах
реалізації національного превентивного
механізму), телефонного опитування керівників закладів, отримання інформації
від представників центральних органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародних, волонтерських та
правозахисних організацій, аналізу скарг
та заяв, повідомлень у засобах масової
інформації.
Так, зокрема, 26 та 30 вересня 2014 року
відбулися ініційовані Уповноваженим
з прав людини робочі зустрічі та міжвідомча нарада за участю представників
Генеральної прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства юстиції,
Державної пенітенціарної служби, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
соціальної політики, Міністерства освіти
і науки України, під час яких обговорювалися проблеми із забезпеченням прав
людини в пенітенціарних установах та
закладах різного профілю, які опинилися
на неконтрольованій українською владою території на сході України.
Уповноважений з прав людини неодноразово акцентувала увагу зазначених

органів державної влади на необхідності
вжиття термінових кардинальних заходів
щодо евакуації населення за межі збройного конфлікту, насамперед найбільш
вразливих верств населення та осіб, які
утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Крім того,
наголошувалося на персональній відповідальності керівництва відповідних
відомств за життя та здоров’я громадян,
які опинилися в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Протягом 2014 року – початку 2015 років
у Луганській області були відвідані такі
установи:
•
Кремінська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ст.;
Кремінська обласна загальноосвітня
•
санаторна школа-інтернат;
•
Кремінська обласна спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат;
•
Новоайдарська
санаторна
загальноосвітня школа-інтернат для
дітей із захворюваннями дихальної
системи;
•
Старобільський психоневрологічний інтернат;
•
Старобільський слідчий ізолятор;
Теплівський психоневрологічний ін•
тернат.
У Донецькій області відвідані:
•

Артемівська установа виконання покарань (№ 6);
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Артемівська центральна районна лікарня № 2;
Артемівський психоневрологічний
інтернат;
Дзержинська загальноосвітня школі-інтернат № 1;
Краматорська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І–ІІ ст. для
дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу;
Краматорська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ст. № 18
для дітей з важкими порушеннями
мови;
Краматорський спеціалізований будинок дитини «Антошка»;
Краснолиманська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1;
Краснолиманський будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів;
Краснолиманський центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
Маріупольський слідчий ізолятор;
Обласний
санаторно-оздоровчий
комплекс «Перлина Донеччини» у
м. Святогорську;
Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування «Смарагдове містечко» у м.
Святогорську;
Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 21;
Слов’янський психоневрологічний
інтернат;

дів на території Донецької та Луганської
областей.

Стаціонарні відділення Дзержинського
територіального центру обслуговування.

Як вже зазначалося вище, позиція Уповноваженого з прав людини, яка була
висловлена ще в червні 2014 року, полягає у необхідності евакуації відповідних
закладів до безпечних регіонів України
або контрольованих Україною районів у
межах зазначених областей. Подальший
моніторинг засвідчив, що переміщення

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Основний акцент в ході моніторингу,
крім традиційного аналізу стану забезпечення прав та свобод підопічних і вихованців, робився на оцінці ризиків для
життя та здоров’я цих осіб у зв’язку із
проведенням антитерористичних захо-

Моніторинг установ системи освіти,
охорони здоров’я та соціального захисту
населення
У Донецькій та Луганській областях налічується 62 стаціонарні установи для людей похилого віку та осіб з інвалідністю
соціального захисту населення, частина
з яких розташована в зоні активних бойових дій. З 553 установ системи охорони здоров’я на кінець минулого року 39
припинили функціонування.
На тимчасово неконтрольованій українською владою території знаходиться
21 будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів (у Донецьку – 11
установ та Луганську – 10 установ), в яких
перебуває понад 4,5 тис. осіб.
Безпосередньо в інтернатних установах,
що знаходяться в зоні активних дій АТО,
станом на 20 лютого 2015 року перебувало 119 дітей-інвалідів та 61 інвалід з
дитинства (дитяче відділення Ровеньківського обласного будинку-інтернату для
людей з особливими потребами, Краснодонський обласний дитячий будинок-інтернат Луганської області та Шахтарський дитячий будинок-інтернат).
На підконтрольній Україні території та
в зоні бойових дій розташовані 16 навчальних закладів у Луганській (1 854 дитини) та 54 заклади у Донецькій області
(7 659 дітей).

РОЗДІЛ 2.
закладів обласного підпорядкування в
межах однієї області також далеко не
завжди сприяє вирішенню проблеми,
адже з урахуванням нестабільної ситуації на Донбасі ризик для життя та здоров’я підопічних та вихованців все одне
залишається високим.
Так, наприклад, із Попаснянського психоневрологічного інтернату перевозили підопічних до Дмитрівського психоневрологічного інтернату (Новоайдарський
район Луганської області), розташованого менш ніж у 30 км від м. Щастя, де періодично проводяться активні бойові дії.
Підопічних Слов’янського психоневрологічного інтернату свого часу евакуювали до семи інших інтернатних установ
Донецької області. Згодом частина підопічних була повернута, однак частина
залишилася в інтернатах Сніжного та Макіївки, які також попали під обстріли.
Переведення підопічних у межах однієї
області призводить й до значного перевантаження установ. Так, зокрема, майже
вдвічі збільшено чисельність дітей, які
мешкають у Дружківському дитячому
будинку-інтернаті, після переведення до
нього вихованців із Шахтарського дитячого будинку-інтернату.
У Слов’янському психоневрологічному інтернаті, який розрахований на 320
осіб, на час візиту моніторингової групи
Секретаріату Уповноваженого 2 лютого
2015 року проживало 575 людей з психічними вадами, 365 з яких тимчасово
переведено з Торезького психоневрологічного інтернату. Як наслідок, житлові
кімнати у цих закладах надзвичайно перенаселені, ліжка розташовані впритул
одне до одного, що не сприяє створенню
належного терапевтичного середовища.
Крім того, значно збільшилося й навантаження на персонал установи.
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У розмовах із керівниками таких закладів
з’ясовано, що значна частина персоналу
готова переїхати до інших областей разом зі своїми підопічними. Про доцільність такої евакуації свідчать і результати
опитування вивезених мешканців інтернатів, які звикли до свого колективу та
працівників.
Питання евакуації установ, які підпорядковані органам місцевого самоврядування, взагалі не порушується. Так, із м. Дзержинська, яке піддавалось обстрілам,
лише після втручання Уповноваженого
були вивезені вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Донецької обласної ради. Евакуацію ж 70 осіб
похилого віку та людей з інвалідністю, які
перебувають у стаціонарних відділеннях
територіального центру обслуговування,
ніхто не організовує, оскільки вони підпорядковані Дзержинській міській раді,
яка не може забезпечити вивезення цих
осіб за межі міста. До того ж з 27 січня у
місті понад місяць було відсутнє теплоі водопостачання, які, за інформацією
міської влади, неможливо було відновити через обстріли.
Цьому ж органу місцевого самоврядування підпорядкована й загальноосвітня
школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 1, яка на
час моніторингового візиту була переведена на дистанційне навчання внаслідок
прямого потрапляння 21 січня 2014 року
снаряду в сусідню будівлю. Припинивши
заняття, міськрада просто зняла із себе
відповідальність за життя 327 дітей, більшість з яких із проблемних сімей. Ці діти
кинуті напризволяще і наражаються на
постійну небезпеку.
Упродовж року до Уповноваженого з
прав людини неодноразово надходили
звернення від керівників дитячих
установ і структурних підрозділів
обласних
державних
адміністрацій
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з проханням запобігти незаконному
вивезенню дітей на територію Російської
Федерації, а також сприяти у вивезенні
дітей до безпечних місць на території
України, оскільки починаючи з червня
2014 року представники так званих ДНР і
ЛНР вимагали від місцевих органів влади
інформацію про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
довідки про стан їх здоров’я та письмову
згоду керівників закладів на вивезення
дітей до Російської Федерації.
Так, органи державної влади та керівники
дитячих установ Донецької області
отримали розпорядження так званої
«Ради Міністрів ДНР» від 25.06.2014
р. № 17 (див. фото 6 та 7 у додатках),
відповідно до якого їм заборонено
вивозити дітей за межі області. Водночас
цим розпорядженням дозволяється
вивезення дітей виключно на територію
Російської Федерації.
Протягом року спроби сепаратистів
щодо насильницького вивезення дітей
за межі України були неодноразові.
Зокрема, 12 червня 2014 року
озброєні люди через пункт пропуску
Должанський незаконно вивезли до
Росії 16 дітей Сніжнянського дитячого
будинку Донецької області. При перетині
українсько-російського
кордону
у
дітей були відсутні будь-які документи,
які б підтверджували їх право на в’їзд
до Російської Федерації. Завдяки
консолідованим діям Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Омбудсмена
Російської
Федерації,
Міністерства закордонних справ України
та Донецької облдержадміністрації вже
наприкінці наступного дня чартерним
рейсом дітей повернули до України.
26 липня 2014 року була спроба
незаконного вивезення з дитячого
будинку м. Луганська на територію
Російської
Федерації
61
дитини-

сироти разом із головним лікарем та
12 співробітниками закладу. Завдяки
спільним діям вже 27 липня 2014 року
дітей було повернено в Україну.
8 серпня 2014 року до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
надійшло повідомлення від Міністерства
закордонних
справ
України
про
викрадення збройним терористичним
угрупованням 8 українських дітей віком
від 8 місяців до 2 років, вихованців
вищеназваного дитячого будинку, які
перебували на стаціонарному лікуванні
в одній із лікарень м. Луганська.
Це – діти з інвалідністю, які без будь-якого
медичного супроводу та документів були
примусово незаконно переміщені через
пункт перетину державного кордону
Ізварине Луганської області на територію
Ростовської області Російської Федерації.
13 серпня 2014 року дітей було передано
представникам української сторони
– Уповноваженому з прав людини та
головному лікарю дитячого будинку.
Слід зазначити, що в результаті
тривалих переговорів з лідерами
так званої ДНР, які проводились із
залученням громадськості, посадових
осіб, а також завдяки особистому
втручанню Уповноваженого з прав
людини із зони АТО вдалося вивезти
до безпечних регіонів України дітей з
Амвросіївської, Мар’їнської та Донецької
шкіл-інтернатів, які протягом тривалого
часу утримувались представниками так
званої ДНР.
Крім того, було вивезено 33 дитини
віком до трьох років із Краматорського
дитячого будинку «Антошка», понад
80 дітей із Донецького міського та
обласного будинків дитини, 52 дитини
Макіївського дитячого будинку, 19 дітей
міського Торезького дитячого будинку.
Варто зазначити, що фактично проблема,

РОЗДІЛ 1.
крім власне організації самої евакуації,
полягає й у подвійній підпорядкованості
таких закладів, що зумовлює необхідність
прийняття рішень на рівні Кабінету
Міністрів України. Для розміщення
евакуйованих можна використовувати
вільні приміщення установ, що належать
до інших відомств, зокрема, приміщення
ліквідованих шкіл та училищ соціальної
реабілітації, інтернатів системи освіти
тощо.
Саме тому 9 лютого 2015 року
Уповноваженим з прав людини було
направлено лист Прем’єр-міністрові
України з проханням:
•

вжити невідкладних заходів щодо
налагодження системи евакуації
вищезазначених установ з Донецької
та Луганської областей до безпечних
регіонів, враховуючи необхідність
забезпечення
інтересів
дітей,
підопічних і персоналу;

•

забезпечити
перерозподіл
фінансування евакуйованих закладів
із бюджету Луганської та Донецької
областей до бюджету областей їх
фактичного переведення.

На виконання вищезгаданого листа
Уповноваженого
Прем’єр-міністр
України 16 лютого 2015 року доручив
керівництву Донецької та Луганської
обласних державних адміністрацій,
Мінсоцполітики, Міністерству освіти
та науки та Державній службі України з
надзвичайних ситуацій вжити заходів
реагування. Крім того, відповідне
доручення щодо перерозподілу коштів
було надано й Міністру фінансів України.
Пенітенціарні заклади
На території, що тимчасово не
контролюється українською владою,
перебувають 27 установ, з них:
у Донецькій області – 14 установ, в яких
утримуються близько 8,7 тис. осіб;
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у Луганській області – 13 установ
(3 повністю зруйнованих), в яких
утримуються близько 4 тис. осіб.
Крім того, в зоні антитерористичної
операції також знаходяться 47 підрозділів
кримінально-виконавчої інспекції.
Під час моніторингових візитів до
Старобільського слідчого ізолятора
Луганської області, Артемівського та
Маріупольського слідчих ізоляторів
Донецької області виявлено низку
проблем.
Зокрема, не виконуються положення
Закону України «Про здійснення
правосуддя
та
кримінального
провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної
операції»
від
12.08.2014 р. та розпорядження Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних та кримінальних справ від
02.09.2014 р. № 27/0/38-14 у частині зміни
територіальної підсудності кримінальних
проваджень
(кримінальних
справ)
ув’язнених та їх передачі з апеляційних
судів Донецької та Луганської областей
до апеляційних судів Запорізької
та Харківської областей відповідно,
що призводить до невмотивованого
збільшення
терміну
перебування
ув’язнених під вартою та порушує їх
право на доступ до правосуддя.
Особливо
це
стосується
осіб,
кримінальне провадження стосовно
яких передане до суду та здійснюється
за
Кримінально-процесуальним
кодексом України у редакції 1961 року
(заручниками
зазначених порушень
стали близько 200 осіб).
Системні порушення мають місце і
стосовно осіб, узятих під варту, які не
мають можливості безпосередньо брати
участь у судових засіданнях. Причиною
таких порушень слугувала відсутність
конвоювання їх до судів та прийняття
судами рішень про продовження строку
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тримання під вартою без участі цих
осіб, що суперечить Кримінальному
процесуальному кодексу України (КПК).
У ході моніторингових візитів було
встановлено, що внаслідок відсутності
конвоювання засуджених до виправних
колоній для відбування покарання вже
після набрання вироками судів законної
сили вони продовжували утримуватися
у слідчих ізоляторах понад встановлені
законодавством терміни. Так, зокрема, під
час візиту до Маріупольського слідчого
ізолятора встановлено, що з початку
антитерористичної операції питання
переміщення до виправних колоній 161
засудженого не вирішувалося протягом
тривалого часу, до виправних закладів
було етаповано лише 48 засуджених.
Варто наголосити, що ситуація із
пенітенціарними
закладами,
які
опинилися
на
неконтрольованій
території, є критичною. Органами
державної влади практично припинено
фінансування діяльності зазначених
установ.
Державною пенітенціарною службою
України
питання
централізованого
забезпечення
установ
продуктами
харчування
тривалий
час
не
вирішується. Так, на момент моніторингу
до Артемівського слідчого ізолятора
заготівля картоплі, капусти, буряка,
моркви та цибулі була на рівні 20% від
потреби, а заборгованість установи
за продукти харчування на момент
моніторингу становила понад 70 тис.
грн. Аналогічне становище і з медичним
забезпеченням та водопостачанням.
Ураховуючи
недостатність
заходів
з боку Державної пенітенціарної
служби України щодо підтримки
діяльності установ, розташованих у
зоні проведення антитерористичної

операції, Уповноваженим неодноразово
направлялися
відповідні
акти
реагування до Генеральної прокуратури
та Міністерства юстиції України.
Незважаючи
на
видання
Указу
Президента України від 14.11.2014
р. № 875 «Про невідкладні заходи
щодо
стабілізації
соціальноекономічної ситуації в Донецькій та
Луганській областях», до цього часу на
контрольовану українською владою
територію не переміщено жодної
установи Державної пенітенціарної
служби, навіть із тих, що безпосередньо
межують з лінією бойових дій. У
зв’язку з цим персонал і особи, які там
утримуються, наражаються на постійну
небезпеку.
Наслідком такої бездіяльності з боку
посадових осіб відповідних відомств є,
наприклад, трагічні події, що мали місце
у Чорнухинській виправній колонії (№
23), розташованій у Луганській області.
За наявною інформацією, засуджені,
загальна кількість яких становила 380
осіб, були вимушені залишити установу
внаслідок постійних обстрілів з боку
представників так званої ЛНР. У результаті
частина засуджених осіб загинула, до
установи повернулися лише 83 особи,
ще 23 особи дісталися до українського
блокпоста й наразі перебувають в
Артемівському слідчому ізоляторі.
Дані міністерств та відомств,
обласних державних адміністрацій
щодо заходів, вжитих на виконання
рекомендацій Уповноваженого з прав
людини з метою забезпечення прав
та свобод осіб, що перебувають у
місцях несвободи в зоні АТО
На
жаль,
оскільки
рекомендації
Уповноваженого щодо евакуації не були
виконані вчасно, значна кількість осіб,

РОЗДІЛ 1.
яка перебуває в закладах пенітенціарної
системи, освіти, охорони здоров’я,
соціального
захисту
населення,
залишилася на тимчасово окупованій
території. Мінсоцполітики, зокрема,
пояснює
неможливість
вивезення
підопічних відсутністю їх згоди на
переселення та фізичної можливості
перевезення хворих у лежачому стані.
За інформацією інтернатних установ
системи соціального захисту населення,
станом на 1 лютого 2015 року в
інтернатних установах є наявними
1 тис. 596 вільних ліжко-місць.
Інформація щодо їх дислокації передана
департаментам соціального захисту
населення Донецької та Луганської
обласних державних адміністрацій.
Донецькою
обласною
державною
адміністрацією здійснено переведення
1,5 тис. мешканців інтернатних закладів
області із зони активних дій АТО до
інтернатних установ для ветеранів
та інвалідів системи соціального
захисту населення області та України.
Переведення
здійснювалося
за
особистими заявами громадян.
Згідно
з
інформацією,
наданою
Уповноваженому з прав людини
Міністерством освіти і науки України
у листі від 10.11.2014 р. № 1/103157,
вихованців
Макіївського
професійного
училища
соціальної
реабілітації ім. Макаренка переведено
до Балахівської школи соціальної
реабілітації. Усім учням створено належні
умови для проживання, навчання і
виховання. Діти цілком забезпечені
продуктами харчування, теплим одягом
та взуттям, медичним забезпеченням.
Приміщення навчальних закладів були
підключені до опалення.
Крім того, у листі від 25.12.2014 р. №
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1/10-3676 Міністерство освіти і науки
повідомило Уповноваженого про те,
що діти з Ясинуватської санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату І–
ІІ ступенів № 14 для дітей, хворих на
сколіоз (Донецька обл.), переведені
до Олексієво-Дружківської санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ
ступенів № 13 аналогічного профілю.
Для них створено належні умови для
навчання, проживання, харчування та
медичного забезпечення.
У відповідь на лист, надісланий Прем’єрміністрові України 9 лютого 2015 року,
Міжвідомчий координаційний штаб
з питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення
антитерористичної операції, повідомив
Уповноваженого з прав людини,
що станом на 22 лютого 2015 року
безпосередньо з районів проведення
антитерористичної операції Донецької
та Луганської областей переселено 749
тис. 262 особи, із них 135 тис. 891 дитина
і 337 тис. 395 інвалідів та осіб похилого
віку.
За
оперативною
інформацією
Регіонального штабу в Донецькій області,
з Дзержинського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей вивезено
19 дітей із подальшим розміщенням 14
з них у ЦСПРД м. Слов’янська та 5 – у
Краматорському притулку для дітей.
Проведено переміщення 45 дітей із
Артемівського
обласного
будинку
дитини до будинку дитини № 3 м. Харкова
та 3 дітей до Харківської обласної дитячої
клінічної лікарні.
У результаті проведеної роботи 54
мешканці
молодіжного
відділення
Дружківського
будинку-інтернату
виявили бажання перевестися до
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інтернатних закладів Дніпропетровської,
Київської, Миколаївської, Тернопільської,
Харківської, Черкаської областей.
До
органів
соціального
захисту
населення
зазначених
областей
направлено відповідні документи для
отримання путівок для влаштування
до інтернатних закладів мешканців
молодіжного
відділення
будинкуінтернату.
Після отримання путівок зазначені
мешканці
будуть
переведені
до
інтернатних закладів названих областей.
Як
реагування
на
рекомендації
Уповноваженого з прав людини,
впорядковано
ліжкову
мережу
інтернатних
закладів
Донецької
області, розташованих на території,
підконтрольній
українській
владі,
збільшено планові показники проекту
бюджету на 2015 рік, проведено роботу
щодо збільшення штатних розписів
будинків-інтернатів.
Регіональний штаб у Луганській області
поінформував, що з КЗ «Попаснянський
психоневрологічний
інтернат»
переміщено 186 підопічних, із них 53
особи переміщено за межі Луганської
області (24 особи – до Харківської області,
29 осіб – до Кіровоградської області),
а 133 особи тимчасово розміщено у
межах Луганської області (14 жінок – у
м. Сватове та м. Кремінна, 77 осіб – у
Дмитрівському
психоневрологічному
інтернаті, 42 особи – у Дружківському
закладі), серед яких були особи, які не
погоджувалися залишати територію,
а також хворі у лежачому стані та
малорухливі, перевезення яких на великі
відстані є небезпечним за медичними
показаннями.
Кабінетом Міністрів України 16 лютого
2015 року подано на розгляд Верховної

Ради України проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на
2015 рік»», в якому були враховані
пропозиції Уповноваженого з прав
людини, надіслані Прем’єр-міністрові
України листом від 9 лютого 2015
року, зокрема, в частині забезпечення
перерозподілу коштів із бюджетів
Луганської та Донецької областей до
місцевих бюджетів для фінансування
підопічних і персоналу евакуйованих
закладів на територіях населених пунктів
їх фактичного переведення.
Зазначеним
законопроектом
пропонується доповнити Закон України
«Про Державний бюджет України на 2015
рік» статтею 29, якою Кабінету Міністрів
України надається право здійснювати
розподіл та перерозподіл освітньої,
медичної субвенцій та субвенції на
підготовку робітничих кадрів для
забезпечення обслуговування громадян,
які
переміщуються
з
тимчасово
окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції.
Крім того, Міністерством фінансів
України розроблено та подано на
розгляд Уряду проект постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження Порядку перерахування
міжбюджетних трансфертів за місцевими
бюджетами у населених пунктах
Донецької та Луганської областей, що
розташовані на території проведення
антитерористичної операції».
Цим
Порядком
передбачається
перерозподілити неперераховані обсяги
міжбюджетних трансфертів із державного
бюджету місцевим бюджетам населених
пунктів на тимчасово неконтрольованій
території шляхом збільшення обсягу
міжбюджетних трансфертів місцевим
бюджетам населених пунктів, на

РОЗДІЛ 2.
територію яких переміщуються особи
(споживачі гарантованих послуг) із
населених пунктів, що перебувають на
тимчасово неконтрольованій території.
Стан забезпечення прав та свобод осіб,
які перебувають у місцях несвободи,
розташованих у зоні проведення
антитерористичної
операції,
залишається на постійному контролі
Уповноваженого. Протягом 2015 року
продовжуватимуться регулярні візити
до цих закладів, за результатами яких
буде підготовлено Спеціальну доповідь
Уповноваженого з прав людини «Стан
забезпечення прав та свобод людини
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в місцях несвободи в зоні проведення
антитерористичної операції».
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РОЗДІЛ 3.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО
МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ У 2014 РОЦІ
3.1. Загальна інформація щодо кількості та типів місць
несвободи в Україні, а також динаміки моніторингових
візитів у період 2012-2014 років
Загальна кількість установ в Україні,
які за формальними ознаками можуть
бути віднесені до місць несвободи,
постійно змінюється. Так, наприклад,
внаслідок припинення призову до армії
кількість військових частин протягом
року скоротилася більш ніж удвічі – з
386 у 2013 році до 158 у 2014. Більш
ніж утричі скоротилася й кількість
притулків для дітей, що перебувають у
віданні Міністерства соціальної політики
України, – з 42 у 2013 році до 12 у 2014.
Разом із тим в поле зору національного
превентивного механізму (НПМ) у 2014
році потрапили інші типи закладів –
наркологічні диспансери та хоспіси, які
також можуть розцінюватися як місця
несвободи.
Для кожного типу місць несвободи
розроблено окрему формалізовану
анкету, яку має заповнювати кожен член
моніторингової групи. Після завершення
візиту протягом 7 робочих днів готується
детальний звіт з описом виявлених
порушень прав та свобод людини, а
також рекомендаціями щодо їх усунення.
Усі звіти в обов’язковому порядку
направляються
керівництву
відповідного міністерства чи відомства
для
вжиття
відповідних
заходів
реагування. В подальшому Департамент

НПМ відслідковує стан виконання
рекомендацій, наданих за результатами
візитів.
Крім загальних візитів, здійснюються
й тематичні візити, присвячені більш
детальному вивченню певної проблеми.
Так,
наприклад,
минулого
року
працівниками Департаменту НПМ разом
з експертами Асоціації незалежних
моніторів та Харківського інституту
соціальних досліджень, за підтримки
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) були
відвідані всі 6 виховних колоній
Державної
пенітенціарної
служби
України. За результатами моніторингових
візитів було підготовлено Спеціальну
доповідь Уповноваженого з прав людини
«Дотримання прав неповнолітніх, які
перебувають у виховних колоніях
ДПтСУ».
У табл. 1 наведено офіційні статистичні
дані щодо кількості місць несвободи,
отримані Секретаріатом Уповноваженого
з прав людини від відповідних
міністерств та відомств, а також кількісні
показники моніторингових відвідувань,
що здійснювалися протягом останніх
трьох років.
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Таблиця 1.

Типи та загальна кількість місць несвободи в Україні
Всього місць
№ Підпорядкованість

1

2

3

4

5

Тип установи

Пункти тимчасового
перебування
Державна
іноземців та осіб
міграційна служба без громадянства,
України
які незаконно
перебувають в
Україні
Державна
фіскальна служба Територіальні
України
органи державної
(Міністерство
фіскальної служби
доходів та зборів)
Пункти тимчасового
тримання
Спеціальні
приміщення для
Державна
затриманих в
прикордонна
адмінпорядку осіб
служба України
Місця розміщення
осіб, яким
відмовлено у в’їзді
до України
Виправні колонії
(максимальний
рівень безпеки)
Виправні колонії
(середній рівень
безпеки)
Державна
Виправні колонії
пенітенціарна
(мінімальний рівень
служба України безпеки)
Виправний центр
Виховна колонія
СІЗО ( УВП)
Спеціалізовані
лікувальні заклади
Державна судова
адміністрація
Суди
України

Відвідані протягом року
2014

2012 2013 2014 2012 2013

2

2

2

160

56

26

10

11

10

75

75

53

всього

з них
повт.

Разом
відвідано

1

1

2

2

4

1

7

1

4

2

7

3

2

1

2

9

9

8

2

4

2

8

76

76

60

11

13

5

29

27

27

22

5

3

1

9

23
8
33

24
7
33

21
6
29

1
1
11

1

6

6

4

489

692

637

17

7
10

22

7

1

2
8
38

29
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6

7

8

«Автозаки»
922 674 649
Спеціальні вагони
29
29
27
(вагонзаки)
Спеціальні палати в
587 587 508
медичних закладах
Ізолятори
тимчасового
462 437 393
тримання
Кімнати для
Міністерство
внутрішніх справ затриманих та
доставлених до
України
1303 1175 1089
міських, районних,
лінійних органів
внутрішніх справ
Приймальникирозподільники для
18
13
12
дітей
Спеціальні
приймальники для
27
26
18
адмінарештованих
Дитячі будинки55
55
49
інтернати
Будинки-інтернати
117 117
97
та пансіонати
Психоневрологічні
152 152 144
інтернати
Стаціонарні
Мінсоцполітики відділення
територіальних
України
центрів соціального 348 355
обслуговування
(надання соціальних
послуг)
Центри соціальнопсихологічної
58
86
82
реабілітації дітей
Притулки для дітей
58
42
12
Будинки дитини
46
45
46
Психіатричні
(психоневрологічні)
лікарні та
98
86
84
центри судовопсихіатричної
Міністерство
охорони здоров’я експертизи
України
Наркологічні
40
диспансери
Заклади охорони
здоров’я, що
60
надають паліативну
допомогу, хоспіси

2

9

31

1

12

1

1

2

2

26

30

16

1

72

45

53

28

4

126

1

2

8

2

1

1

11

10

11

8

5

29

4

6

6

2

16

8

21

10

1

39

2

6

4

12

1

2
1
11

1

3

1
4

3

4

12

17

10

3

39

3

1

3

8

8

32
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Міністерство
освіти і науки
України

Загальноосвітні
школи-інтернати,
у тому числі для
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Загальноосвітні
школи соціальної
реабілітації
Профучилища
соціальної
реабілітації
Санаторні
загальноосвітні
школи-інтернати
Спеціальні
загальноосвітні
школи-інтернати
Дитячі будинки
Гауптвахти

10

11

Міністерство
оборони України

Служба безпеки
України

72

64

47

1

3

4

6

6

4

2

2

4

3

2

2

2

66

71

71

1

7

1

359

334

338

3

12

6

104

94

64

4

2

1

1

2

1

1

1

2

4

4

1

32

30

2

2

8

6

1

1

386

158

1

1

1

Дисциплінарні
1
батальони
Клініки психіатрії
4
військових шпиталів
Кімнати для
тимчасово
18
затриманих
Спецпалати
14
військових шпиталів
Військові частини
337
Спеціально
відведені місця
для тимчасового
тримання (ізолятори 1
тимчасового
тримання) Служби
безпеки України

Всього

6187 5902 4915

Як свідчать дані, наведені у табл. 1,
кількість
моніторингових
візитів,
що були здійснені у 2014 році, є
значно меншою від показників 2013
року (152 та 263 відповідно). Така
розбіжність пов’язана, в першу чергу, із
драматичними подіями, що розпочалися
у нашій державі наприкінці 2013 року та
значно загострилися минулого року. Як
зазначено вище, перші місяці минулого
року Департамент НПМ фактично
виконував непритаманні йому функції:

2

9

2

1

1
1

1

4
3

1

1

2

2

3

1

170

21

1

263

152

24

585

термінові перевірки інформації про
порушення прав людини в тій чи іншій
установі, реагування на конкретні скарги
про катування та неналежне поводження
стосовно активістів Революції гідності
тощо.
Як
наслідок,
до
повноцінних
моніторингових візитів Департамент
фактично перейшов лише у травні 2014
року. На рис. 3 та в табл. 2 наведено
статистичні показники візитів у розрізі
міністерств (відомств) та регіонів України.
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Таблиця 2.

Кількість візитів до місць несвободи у 2014 році у розрізі областей
України123456789
Назва області

ДМСУ1 ДПСУ2 ДПтСУ3 ДСАУ4 МВС5 Мінсоцпол6. МОЗ7 МОН8 МОУ9 Разом
2

м. Київ
Вінницька
область
Волинська
область
Дніпропетровська
область

1

3

7

1

1

32

1

10

2

3

1

1

2

2

2

2

1

4
1

Луганська область

1

1

1

2

2

5
1

5

3
1

6

7
1

1

10

4

3

Львівська область
Миколаївська
область

4
2

1

2

Одеська область
Полтавська
область
Рівненська
область

2

1

5

5

1

2

1

3

1

14
8
6
2
2

5

6

1

1

2

2

5

7

1

2
2

3

3
3

1
1

5

2

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

25

7

9
1

1 Державна міграційна служба України.
2 Державна прикордонна служба України.
3 Державна пенітенціарна служба України.
4 Державна судова адміністрація України.
5 Міністерство внутрішніх справ України.

2

3
49

29

7
25

7

1
3
4
5
6
7
8
9

3

1

Київська область
Кіровоградська
область

Разом

12
8

Донецька область
Житомирська
область
Закарпатська
область
Запорізька
область

Сумська область
Тернопільська
область
Харківська
область
Хмельницька
область
Черкаська
область
Чернівецька
область
Чернігівська
область

3

6 Міністерство соціальної політики України.
7 Міністерство охорони здоров’я України.
8 Міністерство освіти і науки України.
9 Міністерство оборони України.

4

152
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Порівняльна діаграма відвідувань (2012 – 2014 р.) у розрізі міністерств та відомств,
яким підпорядковані місця несвободи, наведена на рис.3.1.
Рис.3.1.
Порівняльна діаграма відвідувань у розрізі міністерств та відомств,
яким підпорядковані місця несвободи (у період 2012 – 2014 років)

49
29

25

СБУ

МОН

МОЗ

4

Мі

нс

оц

по
літ
ик
и

9

МОУ

7

МВС

ДСАУ

ДПСУ

ДПтСУ

5

1

ДМСУ

20
7

4

3.2. Роль громадськості в реалізації національного превентивного механізму в
Україні
Як відомо, в Україні національний
превентивний механізм працює у
форматі «Омбудсмен +». Наш «+»
– це громадськість, представники
неурядових організацій та активісти,
які на волонтерських засадах спільно з
представниками офісу Уповноваженого
ВР з прав людини здійснюють регулярні
моніторингові візити до місць несвободи.
Втім, візитами до місць несвободи внесок
громадськості у становлення спільноти
НПМ не обмежується.
Виклики 2014-го
Однією з відмінностей здійснення візитів
до місць несвободи протягом 2014
р. стали екстремальні умови, в яких
доводилося здійснювати моніторингові
візити, а відтак корегувати як принципи

роботи, безпеки, так і переглянути
перелік самих місць несвободи.
За
пропозицією
Харківського
інституту соціальних досліджень
(ХІСД) до нових об’єктів моніторингу
НПМ були віднесені місця вимушеного
перебування переселенців з областей
проведення
Антитерористичної
операції. Уповноважений з прав
людини і відповідно Департамент з
питань реалізації НПМ підтримали
цю ідею. Головною відмінністю таких
поселень є те, що вони утворюються і
розформовуються дуже швидко, часто
є ініціативою волонтерських груп і
майже не залежать від держави. Людям,
які там перебувають, дійсно немає де
більше шукати порятунку. Окрім того,
чимала частина переселенців – це діти

РОЗДІЛ 3.
та особи, які потребують стороннього
догляду (в тому числі медичного), а
саме люди похилого віку, інваліди,
вагітні, хворі. Місця поселень зазвичай
створюються у непристосованих для
перебування одночасно і дорослих,
і дітей приміщеннях і територіях –
дитячих таборах, школах-інтернатах.
Частина будівель давно потребує
ремонту, немає опалювальних систем,
достатньої кількості меблів. До того ж
розміщення переселенців, особливо
дітей, автоматично означає потребу в
персоналі, від кухарів до психологів та
вихователів.
Фахівці ВБО «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ» брали участь у засіданнях,
ініційованих Уповноваженим ВР з прав
людини щодо проблем функціонування
місць несвободи в зоні АТО. На
засіданнях були представлені результати
моніторингу ситуації у виправних
колоніях та слідчих ізоляторах Донецької
та Луганської областей, розташованих
на підконтрольних Україні територіях.
Результати моніторингу правозахисників
у
подальшому
надсилалися
до
Департаменту НПМ Офісу Омбудсмена
для
вжиття
відповідних
заходів
реагування.
Навчання
У рамках спільного проекту Гельсінського
Фонду з Прав Людини (Варшава),
Департаменту НПМ та громадської
організації М’АРТ «Посилення захисту
прав дитини ??дітей??, які перебувають в
умовах ізоляції і системи опіки в Україні»
за підтримки фонду Міжнародної
солідарності МЗС Польщі було проведено
професійну підготовку громадських і
державних моніторів НПМ і розробку
дослідницького інструментарію для
моніторингу місць реабілітації та
системи опіки, в яких перебувають діти.
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Процес підготовки охоплював тренінг,
дистанційні сесії, навчальний візит до
Польщі й підсумкову зустріч, на якій були
представлені його результати.
ГО М’АРТ розроблено і здійснено
пілотування базового навчального курсу
для моніторів НПМ, вироблені під час
пілотування методичні рекомендації
запропоновано для імплементації в
систему відбору і підготовки моніторів
у подальшому. Протягом 2015 р.
представниками ГО М’АРТ за підтримки
МФ
«Відродження»
заплановано
проведення
серії
спеціалізованих
тренінгів для підвищення кваліфікації
громадських моніторів та працівників
Департаменту НПМ.
Навесні 2014 року фахівців ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» було
залучено як експертів до проведення
тренінгу з моніторингу права на медичну
допомогу в СІЗО, організованого ХІСД
та Асоціацією незалежних моніторів
(АНМ) у співпраці з Уповноваженим
Верховної Ради України з прав
людини. На тренінгу було проведено
секції для моніторів Національного
превентивного
механізму
щодо
особливостей
антиретровірусного,
протитуберкульозного лікування та
замісної підтримувальної терапії у
слідчих ізоляторах.
У червні 2014 р. у м. Києві Мережа ЛЖВ
у співпраці з ХІСД провели ознайомчий
тренінг для співробітників регіональних
відділень Всеукраїнської мережі ЛЖВ,
присвячений функціонуванню НПМ в
Україні та особливостям моніторингу
дотримання права на медичну допомогу
у пенітенціарних закладах.
Створення онлайн-інструментів
У 2014 р. Харківський
соціальних
досліджень

інститут
ініціював
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створення єдиної інтерактивної інтернетплатформи для узагальнення даних про
всі місця несвободи в Україні: http://map.
npm.org.ua.
Карта дає можливість не лише
продивитися всі місця несвободи,
а й відібрати необхідні за областю,
відомством підпорядкування, типом
закладу, фактом відвідування та його
датою (за весь період, конкретний рік
та місяць). Створена сторінка є зручним
інструментом для планування й оцінки
моніторингів НПМ, а також для роботи з
усіма 10 міністерствами та відомствами,
у підпорядкуванні яких перебувають
місця несвободи, для обговорення умов
утримання, і лобіювання позитивних змін.
Втілення цього проекту стало можливим
завдяки підтримці Програми розвитку
ООН в Україні та ІСАР «Єднання».
Потреба в уніфікації великих обсягів
інформації про установи, щодо яких
здійснювався моніторинг, про звіти,
що готувалися за результатами візитів,
та акти реагування на ці звіти органів
державної
влади
підштовхнула
Асоціацію українських моніторів
дотримання прав людини в діяльності
правоохоронних органів (Асоціація
УМДПЛ) разом із Департаментом НПМ
до створення онлайн-бази даних.
База даних, розробку якої планують
завершити наприкінці 2015 р. за
підтримки МФ «Відродження», міститиме
три основні блоки інформації: 1)
звіти за результатами візитів (з
можливістю заповнення його в режимі
онлайн моніторинговою групою, що
здійснювала візит); 2) інформацію про
всі місця несвободи в Україні (з базовою
інформацією про заклад та історією
відвідування кожної установи); 3)
інформацію про проведені тренінги для
моніторів (у тому числі інформацію

про учасників цих тренінгів та рівень
підготовки кожного монітора НПМ).
Інформаційна підтримка
Значну
допомогу
в
здійсненні
інформаційного супроводу діяльності
НПМ протягом 2014 року надавала
команда Центру інформації про права
людини (ЦІПЛ), яка наповнювала
текстовим та мультимедійним контентом
сайт
спільноти
www.npm.org.ua
(українською та російською мовами) та
соціальні мережі: Фейсбук-сторінку і
Твіттер НПМ.
24 червня 2014 року, напередодні
Міжнародного дня на підтримку жертв
катувань, разом із Секретаріатом
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини була організована пресконференція «Річний звіт про роботу
національного превентивного механізму:
що
відбувається
за
зачиненими
дверима?». Під час прес-конференції був
презентований моніторинг дотримання
прав людини в місцях несвободи за 2013
рік, а журналісти отримали унікальні
документальні свідчення про умови
перебування та поводження з людьми,
які там знаходяться.
Журналісти Центру інформації про
права людини підготували серію
проблемних статей про дотримання прав
людини у місцях несвободи та діяльності
національного превентивного механізму,
які були опубліковані на «Українській
правді» і в «Дзеркалі тижня». Журналісти
ЦІПЛ також висвітлювали діяльність
НПМ та проблематику дотримання прав
людини в місцях несвободи на сайті
www.humanrights.org.ua.
Експертна робота
Експерти
Харківського
соціальних досліджень

інституту
за участі

РОЗДІЛ 3.
фахівців Департаменту НПМ розробили
проект
мінімальних
стандартів
належного поводження з людьми,
які перебувають у соціальних місцях
несвободи. Такі стандарти дозволять
моніторам не лише фіксувати побачені
у місцях несвободи умови перебування,
а й оцінювати їх, орієнтуючись на
загальноприйняті норми утримання.
Ці стандарти широко обговорювались
як серед громадських моніторів та
працівників Департаменту з питань
реалізації НПМ при Уповноваженому
ВР України з прав людини, так і серед
співробітників самих місць несвободи
та представників державних органів,
що здійснюють нагляд. Зазначені заходи
стали можливими завдяки всебічній
підтримці Програми розвитку ООН в
Україні та ІСАР «Єднання». За підтримки
Дитячого фонду ЮНІСЕФ експертами ХІСД
були окремо запропоновані стандарти
належного поводження з дітьми в місцях
несвободи. Основою для них є передусім
численні міжнародні нормативні акти
– від обов’язкових для виконання
конвенцій до рекомендаційних правил.
Також був використаний закордонний
досвід, зокрема, критерії оцінювання
поводження з дітьми, які перебувають в
установах позбавлення волі, розроблені
Інспекторатом в’язниць Великобританії.
Там вони є певним відкритим для
обговорення й внесення змін зведенням
загальних критеріїв, які потрібно
враховувати в ході моніторингу.
У квітні 2014 року представник ВБО
«Всеукраїнська
мережа
ЛЖВ»
увійшов до складу Експертної ради
при Представникові Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
з питань реалізації національного
превентивного механізму. Це дало
можливість НПМ отримати експертну
підтримку в питаннях
реалізації
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забезпечення права на медичну
допомогу пацієнтів у місцях несвободи.
Методичні розробки та інші видання
Спеціалістами ХІСД за результатами
робочих зустрічей з моніторами
НПМ у 2014 році був розроблений
«Порадник з організації візиту НПМ та
написання звіту», де зібрано методичні
рекомендації з відвідування місць
несвободи; описано проблемні ситуації,
з якими може зіткнутися монітор під час
візиту, та їхнє вирішення; надано поради
щодо проведення інтерв’ю та написання
й узгодження звітів за візитами.
Також завдяки зусиллям ХІСД був
оновлений та перевиданий «Каталог
соціальних місць несвободи в Україні»,
який містить контактні дані всіх місць
несвободи Міністерства соціальної
політики України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства освіти і
науки України.
За
результатами
моніторингу
дотримання прав дитини у виховних
колоніях експертами ХІСД разом
із фахівцями Департаменту НПМ
підготовлено Спеціальну доповідь НПМ
«Дотримання
прав
неповнолітніх,
які перебувають у виховних колоніях
Державної
пенітенціарної
служби
України». Моніторинг відбувся завдяки
підтримці Дитячого фонду (ООН)
ЮНІСЕФ в Україні та Європейської
Комісії в рамках спільного проекту
«Досягнення найбільшої консолідації
реформ в системі кримінальної юстиції
щодо дітей з метою протидії тортурам та
іншим формам жорстокого поводження
з дітьми в пострадянських країнах».
Асоціація
УМДПЛ
розпочала
розробку
методичних
посібників
щодо особливостей моніторингу місць
несвободи в системі МВС та ДПтСУ, які
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використовуватимуться
моніторами
НПМ для проведення візитів до
відповідних установ. Посібники мають
узагальнити та впорядкувати наявний
досвід проведення моніторингу місць
несвободи, описати найбільш дієві
методи моніторингу задля підвищення
ефективності роботи НПМ з виявлення та
фіксації випадків катувань та жорстокого
поводження.

поводження у місцях несвободи в
Україні.

Створення ініціативної групи з числа
моніторів НПМ

•

затвердження Спеціальної доповіді
Уповноваженого ВР України з прав
людини за результатами реалізації
НПМ у 2013 році;

•

затвердження
Річного
розвитку НПМ на 2014 рік;

•

вдосконалення
профільного
сайту НПМ та його узгодження
із відповідним розділом сайту
Уповноваженого з прав людини;

•

внесення змін до Положення про
Експертну раду в частині більш
активного залучення членів Ради
на етапах відбору та навчання
майбутніх громадських моніторів;

•

залучення
до
здійснення
самостійних моніторингових візитів
регіональних
представників
та
регіональних
координаторів
зі
зв’язків Уповноваженого з прав
людини із громадськістю;

•

розробки та запровадження у
діяльність НПМ електронної бази
візитів, яка б акумулювала як
звіти про проведені візити, так й
інформацію органів державної влади
про заходи, надані за результатами
моніторингу, а також електронної
карти місць несвободи;

•

розробки
та
запровадження
соціальних стандартів тримання
осіб у закладах несвободи системи

Ідея створення ініціативної групи
моніторів виникла у грудні 2014 року, під
час робочої зустрічі моніторів НПМ. Група
активних моніторів з різних міст та різних
організацій – Олександр Гатіятуллін,
Марина Гоменюк, Валентина Волик,
Віра Яковенко – взялися за розробку
ідей для налагодження взаємодії між
усіма учасниками НПМ. Для ЦІПЛ як
учасника цього процесу така співпраця
стала новим викликом, оскільки
команда Центру вперше взялася за
налагодження внутрішньої комунікації.
Сама робота стала можливою завдяки як
організаційній, так і фінансовій підтримці
програми «Права людини та правосуддя»
МФ «Відродження».
Однією з перших пропозицій групи
стало
проведення
кластерних
зустрічей моніторів Східного, Західного,
Центрального та Південного регіонів.

Діяльність Експертної ради з питань
НПМ
Протягом 2014 року відбулося два
засідання Експертної ради з питань
реалізації національного превентивного
механізму, на яких розглядалися питання
щодо:

Проведені заходи дали можливість
оцінити потенціал спільноти моніторів,
з’ясувати реальну кількість громадських
моніторів, готових до подальшої участі у
діяльності НПМ та їх кваліфікацію.
Уже зараз можна стверджувати, що така
системна робота закладає фундамент
для якісно іншого рівня самоорганізації
спільноти
та
діяльності
задля
попередження катувань і жорстокого

плану

РОЗДІЛ 3.

визначенням ролі кожного члена
Ради у реалізації відповідних заходів;

Мінсоцполітики тощо.
28–29 листопада 2014 року відбулося
робоче засідання ініціативної групи
з членів Експертної ради, на якому
було проведено комплексний аналіз
діяльності Ради та визначено шляхи
щодо оптимізації її роботи. Зокрема,
було запропоновано:
•

реальний
план
розробити
роботи Експертної ради з чітким
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•

проводити регулярні засідання ради
(не менш ніж раз у квартал);

•

покращити комунікацію між членами
Експертної ради;

•

оновити
персональний
склад
Експертної ради, залучивши до її
роботи представників спільноти
моніторів.

3.2. Діяльність регіональних представників та регіональних
координаторів зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у сфері моніторингу
місць несвободи
Значну допомогу в сфері реалізації
національного превентивного механізму
у 2014 році надали регіональні
представники
Уповноваженого
з
прав людини, а також регіональні
координатори
зі
зв’язків
з
громадськістю
Уповноваженого
з
прав людини, які фактично виконують
функції регіональних представників
Уповноваженого в межах Меморандуму
про співпрацю між Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини
та
Всеукраїнською
громадською
організацією «Асоціація українських
моніторів дотримання прав людини в
діяльності правоохоронних органів»
(Асоціація УМДПЛ).

Уповноваженого або з метою перевірки
конкретної інформації щодо можливих
порушень прав та свобод людини. Але,
враховуючи надвелику кількість місць
несвободи (понад 6000) й, відповідно,
необхідність збільшення регулярності
та кількості моніторингових візитів,
у 2014 році Уповноваженим було
прийнято рішення щодо надання
права регіональним координаторам
здійснювати самостійні візити до місць
несвободи разом з громадськими
моніторами, які пройшли відповідне
навчання та отримали доручення
Уповноваженого.

У 2014 році регіональні координатори
діяли в десяти областях, а саме:
Черкаській, Чернігівській, Запорізькій,
Рівненській, Луганській, Тернопільській,
Кіровоградській,
Миколаївській,
Полтавській та Одеській області.

Протягом 2014 року в рамках НПМ
регіональними
представниками
та координаторами зі зв’язків з
громадськістю Уповноваженого з прав
людини було здійснено 62 візити до місць
несвободи, з них 50 – регіональними
координаторами та 12 – регіональними
представниками.

До 2014 року регіональні координатори
здійснювали візити до місць несвободи
різного профілю як монітори разом
з
працівниками
Секретаріату

Моніторингові візити здійснювалися
до місць несвободи різних типів,
зокрема, були відвідані: Смілянська
психіатрична лікарня, Смілянський
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психоневрологічний
інтернат,
Соснівський районний суд міста
Черкаси, Придніпровський районний
суд міста Черкаси, Городищенський
РВ УМВС України в Черкаській області
та ізолятор тимчасового тримання
зазначеного РВ, Козятинський РВ УМВС
України у Вінницькій області та ізолятор
тимчасового тримання зазначеного
райвідділу, Немирівський РВ УМВС
України у Вінницькій області та ІТТ
зазначеного райвідділу, Жмеринський
РВ УМВС України у Вінницькій області
та
ІТТ
зазначеного
райвідділу,
Старокостянтинівський
РВ
УМВС
України в Хмельницькій області та ІТТ
зазначеного райвідділу, Хмільницький
МВ УМВС України у Вінницькій
області
та
ізолятор
тимчасового
тримання зазначеного міськвідділу,
Ротмістрівський будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів,
Чигиринський районний суд Черкаської
області,
стаціонарне
відділення
територіального центру соціального
обслуговування Чигиринського району,
Одеський слідчий ізолятор управління
ДПтСУ в Одеській області, Одеський
дитячий будинок-інтернат, ІТТ Одеського
міського управління ГУМВС України в

Одеській області, Чортківський слідчий
ізолятор ДПтСУ в Тернопільській
області, Бережанська виправна колонія
управління ДПтСУ в Тернопільській
області, Миколаївський слідчий ізолятор,
Ніжинський дитячий будинок-інтернат
Чернігівської
області,
Чернігівська
виправна колонія № 44, Луцький слідчий
ізолятор,
Старобільський
слідчий
ізолятор, спеціальна загальноосвітня
школа інтернат для дітей з вадами слуху
в м. Львів та інші заклади, де особи
перебувають проти їх волі.
Моніторинг
здійснювався
з
використанням єдиної методології НПМ,
а звіти за результатами кожного візиту
направлялися до Департаменту з питань
реалізації національного превентивного
механізму
для
опрацювання
та
подальшого реагування.
Приклади порушень прав та свобод
людини, що виявлялися регіональними
координаторами в ході моніторингових
візитів до місць несвободи, наведено
в наступному розділі Доповіді, який
присвячено
аналізу
результатів
моніторингу
окремо
за
кожним
міністерством та відомством.

Рис.3.2.
Кількісні показники візитів регіональних координаторів у рамках
реалізації національного превентивного механізму
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РОЗДІЛ 4.
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ МІСЦЬ
НЕСВОБОДИ В РОЗРІЗІ МІНІСТЕРСТВ
ТА ВІДОМСТВ
4.1. Результати моніторингу установ Міністерства
внутрішніх справ
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МІСЦЬ НЕСВОБОДИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО
ВІДАННЯМІНІСТЕРСТВА
Мережа
місць
несвободи,
що
перебувають у складі Міністерства
внутрішніх
справ,
залишається
найчисельнішою порівняно з іншими
відомствами. До складу так званих
«офіційних місць несвободи» можна
віднести установи, спеціально обладнані
для тримання осіб, та спеціальні
транспортні засоби для конвоювання
затриманих, взятих під варту та
засуджених осіб.
Також існують і так звані «неофіційні»
місця несвободи у сфері відповідальності
МВС, до яких належать кабінети
оперативних працівників та слідчих,
кімнати для проведення допитів, а також
будь-які інші приміщення на території
органів внутрішніх справ, в яких можуть
утримуватися або утримуються особи
проти їх волі. Загальна ж кількість
міських, районних та лінійних (на
залізниці) органів внутрішніх справ, які
функціонували у 2014 році, дорівнює 717.
До місць, спеціально обладнаних для
тримання осіб, станом на 1 січня 2015
року належать:
•
1089 кімнат для затриманих та
доставлених
чергових
частин

•
•

•
•

органів внутрішніх справ МВС
України, в яких протягом року
трималося 1 950 осіб;
тимчасового
393
ізолятори
тримання, в яких протягом року
трималося 94 896 осіб;
18
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту, в яких
протягом року трималося 4714 осіб;
12 приймальників-розподільників
для дітей, в яких протягом року
трималося 59 дітей;
508 спеціальних палат у медичних
закладах, в яких протягом року
трималося 400 осіб.

Найбільша кількість осіб серед
спеціальних установ МВС утримується
в ізоляторах тимчасового тримання.
Починаючи з 2011 року намітилася
тенденція до зменшення кількості
утримуваних осіб та кількості ізоляторів.
Кількість ізоляторів тимчасового
тримання та осіб, які в них утримувалися
протягом року (2008–2014 рр.), наведено
на рис. 4.1.
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Рис. 4.1.
Кількість ізоляторів тимчасового тримання та осіб, які в
них утримувалися протягом року (у період 2008–2014 рр.)

Кількість ІТТ
Кількість
осіб (тис.)

393

94,896
2014

У зв’язку з тим, що протягом 2014 року частина спеціальних установ опинилась на
неконтрольованій органами державної влади України території, а також ураховуючи
зменшення загальної чисельності утримуваних осіб в ізоляторах тимчасового
тримання та відсутності в державному бюджеті значних коштів на проведення в них
реконструкції з метою приведення умов тримання у відповідність до національних та
міжнародних стандартів, лише протягом 2014 року було припинено функціонування
44 ізоляторів тимчасового тримання, 8 спеціальних приймальників для утримання
осіб, підданих адміністративному арешту, а також одного приймальникарозподільника для дітей (наразі функціонує 12 приймальників-розподільників для
дітей).
Рис. 4.2.
Кількість спецустанов МВС України (2008–2014 рр.)

Спеціальні
приймальники для
адмінарештованих

Приймальники
розподільники для
осіб, що займаються
бродяжництвом

Приймальники
розподільники
для дітей
2014
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Рис. 4.3.
Кількість осіб, що утримувалися у спецустановах МВС
України протягом року (2008–2014 рр.)
Спеціальні
приймальники для
адмінарештованих

4714

Приймальники
розподільники для
осіб, що займаються
бродяжництвом

Приймальники
розподільники
для дітей
59
2014

До спеціальних транспортних засобів
для
конвоювання
затриманих,
заарештованих та засуджених осіб
належать:
− спеціальні вагони типу «СТ» (вагонзаки, «Столипінські вагони»);
− спеціальні автомобілі органів МВС
(автозаки);
− спеціальні автомобілі Національної гвардії України (автозаки).
Загальна кількість осіб, які були
переміщені за допомогою спеціальних
транспортних засобів протягом 2014
року, становить 584 тис. 284 особи,
однак при її обрахуванні слід брати
до уваги той факт, що деякі особи
переміщувалися протягом року кілька
разів, при цьому різними типами
спеціальних транспортних засобів. Так,
наприклад, доставляння однієї особи
до суду зі слідчого ізолятора (ізолятора
тимчасового тримання) й у зворотному
напрямку буде обраховуватися двічі, при
цьому засідань суду протягом розгляду
справи може бути кілька.

СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАНЬ
МІСЦЬ НЕСВОБОДИ,
ПІДПОРЯДКОВАНИХ МВС,
ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ
Протягом 2014 року працівники
Департаменту
НПМ
спільно
з
представниками
громадськості
відвідали 49 місць несвободи,
підпорядкованих
Міністерству
внутрішніх справ України, з яких:
− 28 міських, районних та лінійних
органів внутрішніх справ;
− 16
ізоляторів
тимчасового
тримання;
− 1 спеціальний приймальник для
адмінарештованих;
− 2 спеціальні палати в медичних
закладах.
У тому числі було перевірено
один спеціальний вагон типу СТ та
один спеціальний автомобіль для
перевезення затриманих, узятих під
варту та засуджених осіб.

44

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

Рис. 4.4.
Кількість відвіданих органів, підрозділів та спеціальних установ МВС протягом
2012–2014 років
53
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ІТТ – ізолятор тимчасового тримання;
МРЛО – міськрайлінорган;
ПРД – приймальник розподільник для дітей;
СА – спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, узятих під варту та засуджених осіб;
СП – спеціальний приймальник для адмінарештованих;
СВ – спеціальні вагони для перевезення затриманих, узятих під варту та засуджених осіб;
С.Пал. – спеціальні палати в медичних закладах.

Таблиця 3. Кількість органів, підрозділів та спеціальних установ МВС,
відвіданих протягом 2014 року в розрізі областей України
Регіон

АЗ

ІТТ

МРЛО

м. Київ

2

9

Вінницька область

4

4

8

1

1

3

3

6

1

1

Житомирська область
Київська область
Кіровоградська область

1

Львівська область

СП

Разом
12

1

4

2

2

4

5

1

Одеська область

1

Сумська область

2

2

Хмельницька область

1

1

Черкаська область

1

1

1

16

28

1

1

С.Пал.

1

Миколаївська область

Разом

СВ

1
1

5
2
3

1

2

49

З метою оцінки стану виконання рекомендацій за результатами попередніх візитів
протягом 2014 року також було здійснено 6 повторних візитів до органів та підрозділів
внутрішніх справ.

РОЗДІЛ 4.

ПОРУШЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ,
ВИЯВЛЕНІ В ХОДІ
МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ
ДО МІСЦЬ НЕСВОБОДИ,
ПІДПОРЯДКОВАНИХ МВС
УКРАЇНИ
Катування та жорстоке поводження
Незважаючи
на
численні
акти
реагування з боку Уповноваженого
щодо виявлених фактів катування
та
жорстокого
поводження,
це
ганебне явище продовжує існувати в
діяльності правоохоронних органів.
Так, 14 жовтня 2014 року за дорученням
Уповноваженого
з
прав
людини
регіональним координатором зі зв’язків
із
громадськістю
Уповноваженого
було відвідано ізолятор тимчасового
тримання Одеського МУ ГУМВС України
в Одеській області. Під час опитування
осіб, які утримувалися в зазначеній
установі, у затриманого К. були виявлені
тілесні ушкодження у вигляді синців на
зап’ясті.
Останній повідомив, що він був побитий
працівниками міліції опорного пункту
на ринку «Привоз» м. Одеси, упродовж
шести годин утримувався прикутим
наручниками до лави у підрозділі
внутрішніх справ, внаслідок чого був
фактично позбавлений можливості
пересуватись та справляти природні
потреби. Крім того, було також порушено
право затриманого на побачення з
адвокатом до першого допиту.
За результатами розгляду акту реагування
Уповноваженого
прокуратурою
Одеської області за цим фактом
розпочато досудове розслідування, яке
перебуває на контролі Уповноваженого.
Жорстоке поводження стосовно неповнолітнього було виявлено під час візиту
до Київського слідчого ізолятора. У не-
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повнолітнього Ч., який тримався в ізоляторі, були виявлені тілесні ушкодження у вигляді синців на ногах та руках.
У ході опитування Ч. пояснив, що отримав синці під час конвоювання до суду
внаслідок жорстокого поводження з
боку працівників конвою (конвоїри тягли
його сходами у наручниках, що й спричинило появу численних синців на тілі). За
зазначеним фактом відповідне звернення Уповноваженого було направлено
прокурору м. Києва. Оскільки належного
реагування на звернення не відбулося,
Уповноваженим було повідомлено й Генеральну прокуратуру України.
Окрім випадків катування та жорстокого
поводження,
виявлених
під
час
здійснення моніторингових візитів до
міськрайлінорганів,
Уповноважений
з прав людини систематично отримує
звернення громадян, які заявляють,
що зазнали катування та неналежного
поводження з боку працівників органів
внутрішніх справ з метою отримання
зізнання у скоєнні злочинів.
Як правило, у таких зверненнях
зазначаються конкретні відомості щодо
того, як саме поводились із особою (як
били чи знущались, чим, у який спосіб,
хто, коли і з якою метою тощо). Іноді
звернення містять копії медичних довідок
та фотографії наслідків катування.
Тобто у зверненнях містяться відомості,
що мають ознаки кримінального
правопорушення, за яке статтею
127 КК України (умисне заподіяння
сильного фізичного болю або фізичного
чи морального страждання шляхом
нанесення побоїв, мучення або інших
насильницьких дій з метою примусити
потерпілого вчинити дії, що суперечать
його волі, в тому числі отримати відомості
чи визнання) передбачена кримінальна
відповідальність.
Відповідно до пункту 1 Розділу ХІ
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«Перехідні положення» КПК до дня
введення в дію частини четвертої
статті 216 КПК, якою передбачено, що
досудове розслідування кримінальних
правопорушень, учинених працівниками
правоохоронних органів, здійснюють
слідчі органів державного бюро
розслідувань,
повноваження
щодо
досудового розслідування кримінальних
правопорушень, учинених працівниками
правоохоронних органів, здійснюють
слідчі органів прокуратури.
Окрім цього, Законом України «Про
прокуратуру» нагляд за додержанням
законів органами, що проводять
оперативно-розшукову
діяльність,
дізнання, досудове слідство, а також
при застосуванні заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, покладено
на органи прокуратури.
У зв’язку із зазначеним вище, а
також із тим, що Уповноважений
Верховної Ради України з прав
людини чинним законодавством не
наділений повноваженнями вносити
до
Єдиного
реєстру
досудових
розслідувань відомості про кримінальні
правопорушення та проводити досудове
–не закічене речення!!!
Однак, працівники органів прокуратури
у більшості випадків ігнорують вимоги
КПК і розглядають звернення, в яких
містяться ознаки злочину, в порядку,
визначеному Законом України «Про
звернення громадян». Як правило, таке
рішення обґрунтовується тим, що під
час вивчення звернення працівники
прокуратури не знаходять у ньому будьяких об’єктивних даних, що свідчать
про наявність ознак кримінального
правопорушення
і
охоплюються
поняттям злочину, визначеним статтею
11 КК України. Окрім цього, у деяких
випадках для проведення перевірки

звернення надсилаються до органів,
дії яких оскаржуються особою. Таким
чином,
працівники
прокуратури
позбавляють
особу,
що
зазнала
катування та неналежного поводження,
проведення ефективного розслідування
та покарання винних.
Уповноважений
з
прав
людини
неодноразово
зверталася
до
Генерального
прокурора
України
із
поданнями
щодо
порушень
працівниками органів прокуратури
міста Києва, Харківської та Сумської
областей прав громадян на ефективне
розслідування випадків неналежного
поводження з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини
(вих. від 08.07.14 №1.-1293/14-66) щодо
неефективності розслідувань випадків
катувань та неналежного поводження
працівниками прокуратури Черкаської
області (вих. від 16.04.2014 №1.-790/1466), однак зазначені порушення і досі
мають місце.
Жорстоке або таке, що принижує
людську гідність, поводження під час
перевезення в спеціальних вагонах для
перевезення затриманих, взятих під
варту та засуджених осіб

Конвоювання осіб у спеціальних вагонах
навіть на незначну відстань може бути
прирівняне до жорстокого або такого, що

РОЗДІЛ 4.
принижує людську гідність, поводження.
Так, зокрема, конвойованим особам
доводиться протягом тривалого часу (від
кількох годин до кількох діб) перебувати
в камерах надзвичайно малого розміру:
площею 3,5 м2 («велика» камера) та 2
м2 («мала» камера). При цьому чинні
національні
стандарти
допускають
розміщення у великій камері до 12 осіб
за умови тривалості поїздки понад 4
години (площа на одну особу становить
0,29 м2) або ж 16 осіб, якщо поїздка
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триває менше 4 годин (площа на одну
особу становить 0,22 м2). У малій камері
за умови тривалості поїздки понад 4
години дозволяється розміщати до 5 осіб
(площа на одну особу становить 0,4 м2)
або ж 6 осіб, якщо поїздка триває менше
4 годин (площа на одну особу становить
0,33 м2).
Окрім цього в камерах відсутнє як
природнє, так і штучне освітлення. Світло
в камери потрапляє лише з коридору.

Мала камера для розміщення 5-6 осіб
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Велика камера для розміщення 12-16 осіб

З метою забезпечення дотримання
прав засуджених та осіб, узятих під
варту, зокрема, під час їх конвоювання
залізничним
та
автомобільним
транспортом,
за
ініціативи
Уповноваженого
з
прав
людини
Прем’єр-міністром
України
була
створена міжвідомча робоча група
з питань забезпечення належного
захисту прав і свобод засуджених
та осіб, узятих під варту, які беруть
участь у судових засіданнях, до
складу якої увійшли представники
Секретаріату Уповноваженого з прав
людини, Міністерства фінансів України,
Секретаріату Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з прав

людини, Міністерства юстиції України,
Державної
пенітенціарної
служби
України, Державної судової адміністрації
України, Міністерства інфраструктури
України, Департаменту громадської
безпеки Міністерства внутрішніх справ
України та Управління конвоювання
Головного управління Національної
гвардії України.
24 жовтня 2014 року відбулося чергове
засідання
зазначеної
міжвідомчої
робочої групи, в ході якого, зокрема,
розглядалось питання запровадження
єдиних
стандартів
щодо
умов
перевезення осіб під конвоєм та
обладнання спеціального транспорту,

РОЗДІЛ 4.
які відповідали б вимогам міжнародних
стандартів.
Також
розглядалось
питання щодо можливості організації
конвоювання засуджених та взятих під
варту осіб виключно автомобільним
транспортом.
Крім того, Міністерству внутрішніх справ
України,
Державній
пенітенціарній
службі України, Державній адміністрації
залізничного
транспорту
України
«Укрзалізниця» та Міністерству юстиції
України було запропоновано розглянути
питання щодо внесення відповідних змін
до чинних нормативно-правових актів
з метою приведення умов перевезення
осіб
спеціальним
транспортом
у
відповідність
до
міжнародних
стандартів з урахуванням аналізу
динаміки перевезень, рішень ЄСПЛ та
рекомендацій ЄКПТ.
Протиправні затримання осіб без
ухвали слідчого судді, суду через
тривалий термін після події злочину
Результати
моніторингу
діяльності
МВС свідчать про те, що попри вимоги
кримінального
процесуального
законодавства в переважній більшості
випадків працівники ОВС затримують
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину
без відповідної ухвали суду. При цьому
значна кількість затримань здійснюється
через тривалий час (в окремих випадках
через кілька діб і навіть місяців)
після події злочину, в скоєнні якого
підозрюють затриману особу, що є
грубим порушенням вимог ст. 208 КПК.
Зазначена стаття чітко обмежує коло
випадків, що надають уповноваженій
особі право здійснювати затримання без
ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 208
КПК,
уповноваженій
службовій
особі надається право здійснювати
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затримання осіб без ухвали слідчого
судді, суду лише у двох випадках:
•

якщо особу застали під час
вчинення злочину або замаху на
його вчинення;

•

якщо
безпосередньо
після
вчинення злочину очевидець, у тому
числі потерпілий, або сукупність
очевидних ознак на тілі, одязі чи
місці події вказують на те, що саме ця
особа щойно вчинила злочин.

Якщо особу не було затримано під
час вчинення злочину або щойно
після такого вчинення, то єдиною
законною підставою для затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину,
є ухвала слідчого судді, суду з метою
приводу для обрання запобіжного
заходу.
Таким
чином,
дії
уповноваженої
службової
особи,
яка
здійснює
затримання особи без ухвали слідчого
судді, суду через тривалий час після
події злочину, можуть розцінюватись як
злочин проти правосуддя. Окрім цього,
зазначені дії можуть бути кваліфіковані
як завідомо незаконне затримання,
привід або тримання під вартою, що є
складом злочину, за який статтею 371
КК України передбачена кримінальна
відповідальність.
Незважаючи на це, під час перевірки
підстав тримання осіб у місцях
несвободи виявлено численні випадки
протиправних затримань осіб, у тому
числі й неповнолітніх, без ухвали
слідчого судді, суду через тривалий
час (від декількох годин, до декількох
місяців) після події злочину.
Так, 10.07.2014 здійснювався моніторинг
дотримання
прав
неповнолітніх,
затриманих органами внутрішніх справ
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м. Києва та Київської області. На момент
перевірки неповнолітні вже перебували
в Київському слідчому ізоляторі. В
протоколі затримання Г., 1997 року
народження, було зазначено, що його
було затримано 9 квітня 2014 о 22.00
у Броварському МВ ГУМВС України
в Київській області. В ухвалі слідчого
судді Броварського міського суду
Київської області М. від 12 квітня 2014

року про обрання запобіжного заходу
неповнолітньому Г. було зазначено, що
злочин, у вчиненні якого підозрюється
затриманий, був учинений 4 квітня
2014 року. Таким чином, затримання
неповнолітнього без ухвали слідчого
судді, суду відбулось через п’ять діб
після скоєння злочину, в учиненні
якого він підозрюється.

РОЗДІЛ 4.
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З аналогічними порушеннями було здійснено затримання неповнолітнього Л., 1997
року народження. В протоколі затримання Л. зазначено, що його було затримано
20.06.2014 о 23.22, у приміщенні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в
каб. 312 слідчим СВ зазначеного РУ Т. Водночас злочин, за підозрою в учиненні якого
було затримано неповнолітнього Л., був скоєний 18 червня 2014 року. Таким чином,
затримання без ухвали слідчого судді, суду відбулось через 2 доби після скоєння
злочину, в учиненні якого він підозрюється.
Інший типовий приклад затримання особи з порушенням зазначених вимог
встановлено у Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві.

52

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

Злочин, за який було затримано особу, вчинений 23.10.2014 р. Затримання відбулось
09.12.2014 р. (більш як через півтора місяці після події злочину).
Випадки протиправних затримань осіб без ухвали слідчого судді, суду через
тривалий час після події злочину було виявлено у таких ОВС:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кіровоградському МВ УМВС України в Кіровоградській області10;
Васильківському МВ ГУМВС України в Київській області11;
Сумському МВ УМВС України в Сумській області12;
Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві;
Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві;
Печерському РУ ГУМВС України в м. Києві;
Святошинському РУ ГУМВС України в м. Києві;
Хмільницькому МВ УМВС України у Вінницькій області;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві;
Залізничному відділі Львівського МУ ГУМВС України у Львівській області;
Лінійному відділі на станції Житомир УМВС України на Південно-Західній залізниці;
Кіровоградському МВ УМВС України в Кіровоградській області.

Водночас, незважаючи на велике поширення зазначених злочинів, протягом
2014 року жодна особа до кримінальної відповідальності за завідомо незаконне
затримання, привід, арешт або тримання під вартою притягнена не була13.

Кримінальні правопорушення, за
якими провадження направлені до
суду з обвинувальним актом

Обліковано кримінальних
правопорушень у звітному періоді

Злочини проти правосуддя
та інші злочини,
зареєстровані органами
прокуратури за 2013/2014
років

Завідомо незаконні
затримання, привід, арешт
або тримання під вартою,
ст. 371

Кримінальні правопорушення, в яких
особам вручено повідомлення про
підозру

Таблиця 4. Витяг з Єдиного звіту про кримінальні правопорушення за
січень–грудень 2013/2014 років.

2013

2014

2013

2014

3

0

1

0

2013
1

2014
0

10 Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. http://www1.ombudsman.gov.
ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4178.
11 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3850.
12 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3809.
13 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за
січень–грудень 2013/2014 років (вкладка 4.17 звіту) http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html.

РОЗДІЛ 4.
Позбавлення
затриманих
осіб
конституційного права на захист
Забезпечення права на захист одразу
після фактичного затримання особи є
одним з найефективніших запобіжників
від неналежного поводження та
порушень інших прав затриманої особи.
Відповідно
до
положень
статті
29 Конституції України, кожному
заарештованому чи затриманому має
бути надана можливість з моменту
затримання захищати себе особисто та
користуватися правовою допомогою
захисника.
Частина друга ст. 62 Конституції України
закріплює право підозрюваного на
правову допомогу, при цьому у випадках,
передбачених
законом,
правова
допомога надається безкоштовно (ч.1
ст.59 Конституції України).
Також право на захист закріплене й у
цілій низці статей КПК:
•

•

•

частина перша ст. 20 КПК
надає затриманій особі право
користуватися правовою допомогою
захисника;
частиною третьою ст. 20 КПК,
п. 3 частини третьої ст.42 КПК
передбачене право підозрюваного
на отримання правової допомоги
безоплатно за рахунок держави
у випадках, передбачених цим
Кодексом та/або законом, що
регулює
надання
безоплатної
правової допомоги, в тому числі у
зв’язку з відсутністю коштів для їх
оплати;
п. 2 частини першої ст. 49 КПК
передбачений обов’язок слідчого,
прокурора, слідчого судді чи суду
забезпечити
участь
захисника
у
кримінальному
провадженні
у випадку, якщо підозрюваний,
обвинувачений заявив клопотання
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про залучення захисника, але
за відсутністю коштів чи з інших
об’єктивних причин не може його
залучити самостійно;
відповідно до частини четвертої ст.
•
208 КПК уповноважена службова
особа, яка здійснила затримання
підозрюваного у вчиненні злочину
без ухвали слідчого судді, суду,
зобов’язана роз’яснити затриманому
його права, включаючи право мати
захисника;
відповідно до частини четвертої
•
ст.
213
КПК
уповноважена
службова особа, що здійснила
затримання, зобов’язана негайно
повідомити про це орган (установу),
уповноважений законом на надання
безоплатної правової допомоги,
а в разі неприбуття захисника в
установлений законом час негайно
повідомити про це такий орган
(установу).
Частиною восьмою ст. 5 Закону України
«Про міліцію» передбачено обов’язок
працівників
міліції
забезпечити
можливість з моменту затримання
користуватися правовою допомогою
захисника, у тому числі безоплатною
правовою
допомогою
відповідно
до закону, який регулює надання
безоплатної правової допомоги.
Згідно із п. 5 частини першої ст. 14
Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», особи, які затримані за
підозрою в учиненні злочину, мають
право на безоплатну правову допомогу.
Також
28
грудня
2011
року
постановою Кабінету Міністрів України
№
1363
затверджений
Порядок
інформування центрів з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги про випадки затримання
осіб14. Зазначений Порядок встановлює
14 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-
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загальні
вимоги
та
механізм
інформування центрів з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги про випадки затримання осіб
органами, уповноваженими здійснювати
адміністративне
затримання
або
затримання згідно з дорученнями
правоохоронних
органів,
або
затримання осіб органами досудового
розслідування.
Окрім цього, статтею 374 КК України за
порушення права на захист передбачена
кримінальна відповідальність (діяння,
що полягає у недопущенні чи ненаданні
своєчасно захисника, а також інше
грубе порушення права підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного на захист,
вчинене слідчим, прокурором або суддею).
Однак, незважаючи на наявність у
законодавстві України імперативних
норм, щодо забезпечення права
на захист, наявність кримінальної
відповідальності за порушення права
на захист, чисельні рекомендації щодо
недопущення
випадків
порушень
права на захист затриманих осіб,
які надавалися Уповноваженим з
прав людини керівництву МВС та
Генеральній
прокуратурі
України
протягом попередніх років, у 2014 році
систематично виявлялися непоодинокі
факти порушення права на захист, які
проявлялись у такому:
•

•

уповноважені
службові
особи,
що
здійснюють
затримання,
всупереч вимогам законодавства
не повідомляють взагалі або
повідомляють
через
тривалий
час (від декількох годин) орган
(установу), уповноважений законом
на надання безоплатної правової
допомоги;
оперативні чергові міськрайлінорганів не перевіряють, чи повідомлено

%D0%BF

•

•

•
•

•

•

Центр безоплатної правової допомоги про затримання доставленої
особи, та не повідомляють Центри
самостійно, зафіксувавши таке повідомлення (такий обов’язок передбачено вимогами п. 6.6.2 Інструкції,
затвердженої наказом МВС України
від 28.04.2009 р. № 181);
затриманим особам не надається
первинна
правова
допомога
(не роз’яснюються права мати
захисника, отримувати медичну
допомогу,
давати
пояснення,
показання або не говорити нічого з
приводу підозри проти них тощо);
не
забезпечується
право
підозрюваних на конфіденційне
побачення з адвокатом;
чинення перешкод у доступі
адвоката до затриманих осіб;
надання порад щодо обрання
затриманим конкретного адвоката
(в порушення частини першої ст.48
КПК);
неналежний
облік
фактів
інформування, зокрема, неналежне
ведення Журналів інформування
центрів з надання безоплатної
правової допомоги затриманим,
що зберігаються у кожній черговій
частині органів внутрішніх справ
тощо;
на порушення вимог п. 10. Порядку,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2011 р. №
1363, суб’єкти подання інформації не
подають центру з надання допомоги
інформацію про кількість випадків
затримання осіб та кількість випадків
неприбуття або несвоєчасного
прибуття адвокатів у терміни,
визначені цим Порядком.

Типові приклади порушення права на
захист, що були виявлені протягом 2014

РОЗДІЛ 4.
року:
30.05.2014 р. під час моніторингового
візиту до Святошинського РУ ГУМВС
України м. Києва в кімнаті для затриманих
та доставлених було виявлено чотирьох
затриманих. У ході їх опитування та
перевірки відповідної документації
було з’ясовано, що Центр безоплатної
правової допомоги про затримання цих
осіб було повідомлено лише через 7 год.
30 хв. після фактичного затримання.
27.08.2014 р. під час візиту до
Жмеринського РВ УМВС України у
Вінницькій області також виявлено
порушення права на захист. Так,
з’ясовано, що в 2014 році лише до одного
затриманого цим райвідділом прибував
адвокат. До інших затриманих адвокати
не прибували. У Журналі інформування
центрів з надання безоплатної правової
допомоги затриманим внесено записи
про їх відмову від адвоката, що суперечить
вимогам статті 54 КПК, відповідно до яких
відмова від захисника або його заміна
має відбуватися виключно в присутності
захисника після надання можливості для
конфіденційного спілкування.
20.11.2014 р. у ході відвідування
Кіровоградського МВ УМВС України в
Кіровоградській15 області встановлено,
що уповноважені службові особи
зазначеного
міськвідділу
не
повідомляють
Центр
з
надання
безоплатної
правової
допомоги
про затримання осіб негайно після
їх затримання. В ході опитування
затриманого С. з’ясовано, що з
11.00 18.11.2014 р. він перебував під
контролем працівників міліції, які
його затримали біля його житла та
примусово у наручниках доставили
до міськвідділу. Водночас у Журналі
доставлених, відвідувачів та запрошених
15 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4178.
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зазначено, що С. прибув до міськвідділу
самостійно, як «запрошений» у цей
день о 12.55. Про затримання С. Центр з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги повідомлено лише о 17.30
(через 6 год. 35 хв. після фактичного
затримання).
Аналогічні порушення права на захист
було виявлено під час здійснення
моніторингових
візитів
до
таких
міськрайлінорганів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Голосіївського РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Святошинського РУ ГУМВС України в
м. Києві (двічі);
Печерського РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
Старокостянтинівського РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
Хмільницького МВ УМВС України у
Вінницькій області;
Васильківського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ТВМ 2 Шевченківського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Жмеринського РВ16 УМВС у Вінницькій
області;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Корабельного РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Ленінського
РВ
Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Залізничного відділу Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
Лінійного
відділу
на
станції

16 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4003.
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Житомир17 УМВС України на Південно-Західній залізниці;
Броварського МВ18 ГУМВС України в Київській області;
Центрального РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області;
Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

Порушення права на
захист, ст.374

Кримінальні правопорушення,
за якими провадження
направлені до суду
з клопотанням про
звільнення від кримінальної
відповідальності

Кримінальні правопорушення,
за якими провадження
направлені до суду з
обвинувальним актом

Кримінальні правопорушення,
в яких особам вручено
повідомлення про підозру

Злочини проти
правосуддя та інші
злочини, зареєстровані
органами прокуратури
за 9 місяців 2013/2014
років

Обліковано кримінальних
правопорушень у звітному
періоді

Таблиця 5. Витяг з Єдиного звіту про кримінальні правопорушення за січень–
грудень 2013/2014 років.

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1

1

0

0

0

0

0

0

Водночас, незважаючи на велике поширення порушення права на захист, за 2014 рік
обліковано лише один такий випадок і жодна посадова особа не була притягнута до
кримінальної відповідальності за порушення права на захист19.
Затриманим особам не повідомляють підстави затримання, а також
позбавляють їх права повідомити про факт свого затримання третю
сторону за власним вибором.
Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) приділяє особливу
увагу трьом правам тих осіб, яких затримала поліція: праву особи повідомити про
факт свого затримання третю сторону за власним вибором (члена родини, друга,
консульство), праву доступу до адвоката і праву вимагати медичного обстеження
лікарем за власним вибором (додатково до медичного обстеження, яке здійснюється
лікарем, що його запросили поліцейські органи).
В ході аналізу дотримання права особи повідомити про факт свого затримання третю
сторону за власним вибором систематично виявляються випадки не інформування
посадовими особами близьких родичів про затримання особи, в тому числі й про
затримання неповнолітніх осіб, які належать до вразливої групи й, відповідно,
потребують додаткового захисту.
17 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4071.
18 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4089.
19 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за
січень–грудень 2013/2014 років (вкладка 4.17 звіту) http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html.

РОЗДІЛ 4.
Окрім цього, стаття 5 Конвенції з
прав
людини
і
основоположних
свобод вимагає чіткого та зрозумілого
інформування особи про підстави
обмеження свободи, забезпечення
своєчасного судового розгляду й, у
випадку безпідставного обмеження,
відшкодування збитків.
Окрім цього п. 4 ст. 208 КПК визначає
обов’язок уповноваженої службової
особи, що здійснила затримання,
негайно
повідомити
затриманому
зрозумілою для нього мовою підстави
затримання та у вчиненні якого злочину
він підозрюється.
Таке інформування вказує, як мінімум,
на наявність обґрунтованих підстав
для здійснення затримання, водночас
одразу дає зрозуміти затриманій особі
її процесуальний статус. Водночас
відсутність такого інформування може
свідчити про недостатню впевненість
уповноваженої службової особи, що
здійснює затримання в дійсному статусі
затриманого, і може свідчити про
перевищення влади або службових
повноважень.
Так, 14.10.2014 р. під час перевірки
Одеського МУ ГУМВС України в Одеській
області20 у спілкуванні з утримуваними в
ІТТ особами з’ясовано, що працівниками
міліції, які здійснювали їх затримання
неналежним
чином
виконуються
вимоги ст. 208, 209, 210, 213 КПК у
частині негайного повідомлення підстав
затримання та у вчиненні якого злочину
підозрюється особа, неналежним чином
роз’яснюються права мати захисника,
отримувати
медичну
допомогу,
негайно не повідомлялися рідні про їх
затримання і місце перебування, орган з
надання безоплатної правової допомоги
20 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4088.
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тощо.
Порушення вимог КПК при складанні
протоколів затримання особи за
підозрою у вчиненні злочину, зокрема,
щодо зазначення в протоколах часу
та місця фактичного затримання.
Вимогами п. 5 ст. 208 КПК передбачено,
що про затримання особи, підозрюваної у
вчиненні злочину, складається протокол,
в якому, крім відомостей, передбачених
статтею 104 цього Кодексу, зазначаються:
місце, дата і точний час (година і
хвилини) затримання відповідно до
положень статті 209 цього Кодексу.
З моменту фактичного затримання особи,
визначеного статтею 209 КПК (особа є
затриманою з моменту, коли вона силою
або через підкорення наказу змушена
залишатися поряд із уповноваженою
службовою особою чи в приміщенні,
визначеному уповноваженою службовою
особою), починається відлік граничних
термінів, протягом яких особі повинно
бути повідомлено про підозру (протягом
24 годин з моменту затримання)21,
особу повинно бути доставлено до
суду для обрання запобіжного заходу
(протягом 60 годин), особі повинно бути
обрано запобіжний захід, пов’язаний
із триманням під вартою (протягом
72 годин)22. У випадку перевищення
зазначених строків особа, затримана за
підозрою в учиненні злочину, повинна
бути негайно звільнена.
Невиконання вимог щодо зазначення
фактичного часу затримання часто
призводить
до
протиправного
перевищення
граничних
термінів
вручення затриманій особі повідомлення
про підозру або тримання затриманої
21 Кримінальний процесуальний кодекс України
(ст. 278).
22 Кримінальний процесуальний кодекс України
(ст. 211).
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особи без ухвали слідчого судді, суду.
Типові приклади порушення:
19.11.2014 р.
під час візиту до
Кіровоградського МВ УМВС України в
Кіровоградській області в протоколі
затримання особи за підозрою в учиненні
злочину громадянина С. на порушення
вимог ч. 5 ст. 208 КПК, як час затримання
зазначено час складання протоколу в
приміщені Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградської області.
Водночас місце, дата й точний час (година
і хвилина) фактичного затримання
відповідно до положень статті 209 КПК
взагалі не зазначені. Згідно із записом в
протоколі затримання С. дата, час і місце
його затримання вказані: 18.11.2014 р. о
17.30 в каб. № 406 Кіровоградського МВ
УМВС України в Кіровоградській області,
тоді як сам затриманий зазначає, що
його фактичне затримання відбулося
18.11.2014 р. об 11.00 біля його житлового
будинку.
30.05.2014 р. в ході відвідування
Святошинського РУ ГУМВС України в
м. Києві, перевіркою протоколів
затримання осіб за підозрою в учиненні
злочину встановлено, що слідчі СВ
Святошинського РУ В. та С. порушують
вимоги ч. 5 ст. 208 КПК щодо фіксації в
протоколах затримання осіб за підозрою
в учиненні злочину фактичного часу
та місця затримання відповідно до
положень ст. 209 КПК.
На порушення вимог ч. 5 ст. 208 КПК
у протоколах затримання особи за
підозрою в учиненні злочину А.Г.Н., І.Т.Т.,
А.К.Н. та Г.Д.С., як час та місце затримання
зазначено час складання протоколу в
приміщенні Святошинського РУ ГУМВС
України в м. Києві. В ході перевірки
з’ясовано, що місце і точний час моменту
фактичного затримання, відповідно до

положень статті 209 КПК, не відповідає
записам у протоколах затримання.
Згідно із записом у протоколі затримання
І.Т.Т. дата, час і місце його затримання
вказані: 30.05.2014 р. о 00.30 у приміщенні
Святошинського РУ ГУМВС України м.
Києва, тоді як сам затриманий зазначає,
що його фактичне затримання відбулося
29.05.2014 р. близько 16.00 на автобусній
зупинці по вул. Підлісній м. Києва.
Відповідно до записів Журналу обліку
доставлених, відвідувачів та запрошених
Святошинського РУ, І.Т.Т. було доставлено
до райуправління о 22.20 29.05.2014 р.
Не зазначають у протоколах затримання
осіб за підозрою в учиненні злочину час
фактичного затримання осіб відповідно
до вимог ст. 209 КПК у таких органах
внутрішніх справ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кіровоградському МВ УМВС України в
Кіровоградської області23;
В органах УМВС України в
Миколаївській області24;
Васильківському МВ ГУМВС України в
Київській області25;
Сумському МВ УМВС України в
Сумській області26;
Козятинському РВ УМВС України в
Вінницькій області27;
Святошинському РУ ГУМВС України в
м. Києві;
Хмільницькому МВ УМВС України у
Вінницькій області;
Броварському МВ ГУМВС України в
Київській області.

23 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4178.
24 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4196.
25 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=3850.
26 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=3809.
27 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=3766.

РОЗДІЛ 4.
Тримання затриманих осіб та
проведення слідчих дій у місцях, не
передбачених законодавством
Законодавством України визначено
виключний перелік місць, які дозволено
використовувати в органах внутрішніх
справ для тимчасового тримання різних
категорій осіб, позбавлених свободи.
Для тимчасового тримання осіб в ОВС
передбачено КЗД28.
Також для проведення слідчих дій
із затриманими особами в ОВС
передбачено спеціально обладнані
слідчі кімнати (кімнати для проведення
слідчих дій). Слідчі кімнати призначені
для проведення документування фактів
огляду доставлених в органи внутрішніх
справ осіб та вилучення одягу і предметів,
які є носіями явних слідів злочину або
перебувають поза цивільним обігом
і потребують спеціального дозволу
на володіння ними, особистих речей
доставлених, проведення опитувань
про обставини вчинення злочинів, а
також невідкладних та першочергових
слідчих дій (допитів, очних ставок,
пред’явлень для впізнання, освідувань,
пред’явлень обвинувачень тощо), інших
передбачених законодавством України
заходів за участю осіб, які затримані за
підозрою в учиненні злочинів у порядку,
передбаченому КПК29.
Для забезпечення виконання зазначених
функцій слідча кімната має бути належним
чином обладнана, зокрема, системою
відеоспостереження із архівацією даних
не менше одного місяця30. Наявність такої
28 Кімнати для затриманих і доставлених чергових
частин органів внутрішніх справ.
29 Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах та підрозділах
внутрішніх справ України, затверджене наказом
МВС від 18.12.2003 р. № 1561.
30 Наказ МВС від 16.09.2009 р. № 404 «Про забезпечення прав людини в діяльності органів внутріш-
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системи дозволяє забезпечити безпеку
працівників ОВС під час спілкування із
затриманими, а також виключити ризики
неналежного поводження із останніми.
Більш того, Положенням31 визначена
пряма заборона проводити слідчі дії
та інші передбачені законодавством
України заходи (опитування, побачення
із захисником тощо), необхідні для
повного, всебічного й об’єктивного
дослідження
обставин
учинення
злочинів за участю осіб, затриманих
за підозрою в їх вчиненні, у будь-яких
приміщеннях органів і підрозділів
внутрішніх справ, крім слідчих кімнат.
Таким
чином,
законодавством
передбачено лише два приміщення,
в яких дозволено перебувати або
дозволено тримати затриманих осіб –
кімнати для затриманих та доставлених
чергової частини ОВС та слідчі кімнати.
Однак на практиці затримані особи часто
годинами перебувають у коридорах та
інших приміщеннях ОВС, а слідчі дії та
інші передбачені законодавством заходи
із затриманою особою проводяться
переважно в кабінетах працівників
органів внутрішніх справ. В ОВС слідчі
кімнати або взагалі відсутні, або не
обладнані належним чином, або просто
не використовуються за призначенням.
Незважаючи на те, що наказ про
обладнання в органах внутрішніх справ
кімнат для проведення слідчих дій було
видано ще 18.12.2003 р., за інформацією,
отриманою на запит Уповноваженого
з прав людини, станом на 01.01.2015
більшість
міськрайлінорганів
МВС
України взагалі не мають обладнаних
ніх справ України».
31 Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах та підрозділах
внутрішніх справ України, затверджене наказом
МВС від 18.12.2003 р. № 1561.
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слідчих кімнат.
Більш того, посилаючись на рекомендації
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Європейського комітету
з питань запобігання катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню
та
національних
правозахисних
громадських організацій Міністерство
внутрішніх справ вживає заходи, що
погіршують умови тримання затриманих
осіб.
Так, зокрема, 21.08.2013 р. наказом МВС
№ 810 було внесено зміни до відомчої
інструкції з проектування кімнат
затриманих і доставлених чергових
частин органів внутрішніх справ (КЗД),
якими погіршуються умови тримання
затриманих. Цими змінами впроваджено
тимчасові
норми
проектування,
реконструкції та капітального ремонту
кімнат затриманих і доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ, розташованих в існуючих та
пристосованих будинках з обмеженими
можливостями.
Цим наказом:
•

у
кожній
черговій
частині
дозволено
обладнання
лише
однієї КЗД (раніше була вимога
обладнання не менше трьох, і така
вимога на сьогодні залишилася
в наказі МВС від 28.04.2009 р.
(зі змінами) «Про організацію
діяльності чергових частин органів
і підрозділів внутрішніх справ
України,
направленої на захист
інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань»).

Наявність однієї кімнати не дозволяє
виконати вимоги щодо окремого
тримання
різних
категорій
осіб
затриманих (дітей та дорослих, жінок

та чоловіків, судимих та не судимих
тощо);
•

•

•

дозволено обладнання підлог КЗД
з бетону або керамічної плитки без
підігріву (раніше вимогами відомчих
будівельних норм передбачалось
обладнання
КЗД
дерев’яними
підлогами
або
бетонними
(керамічними) з підігрівом);
загальна норма витрат води на
одну особу, що утримується в
КЗД, обмежена 16 літрами на добу
найбільшого водоспоживання і не
містить обов’язку забезпечення
утримуваних гарячою водою (раніше
загальна норма включала 7 літрів
гарячої води на особу);
дозволено обладнання вентиляції
лише з природним спонуканням з
компенсацією витяжки припливом
з коридору (раніше така вентиляція
повинна була мати обов’язкове
механічне спонукання та підігрів
припливного повітря холодної пори
року).

Окрім цього, зазначеними змінами
видалено вимоги щодо обладнання КЗД:
•
•
•

•
•

системою кондиціонування повітря;
системами зв’язку та радіомовлення;
заходами щодо зниження шуму
та вібрації, а також системою
видалення диму з коридорів, що не
мають природного освітлення;
протипожежного
та
гарячого
водопостачання;
обладнання покриття спальних
місць дерматином, шкірзамісником
тощо.

Також, посилаючись на невідповідність
умов тримання в КЗД визначеним
нормам та стандартам, керівництво
окремих міськрайлінорганів, замість
вжиття заходів із приведення КЗД до

РОЗДІЛ 4.
визначених норм, приймає рішення
про їх закриття, чим створює умови,
за яких уповноважені службові особи,
що здійснюють затримання, вимушені
тримати затриманих у кабінетах та інших
приміщеннях органів внутрішніх справ,
які не пристосовані для такого тримання,
до направлення в ізолятор тимчасового
тримання.
В ході візитів виявлено, що зазначені
нижче міськрайліноргани мають лише
одну КЗД або зачинені КЗД через те,
що вони не відповідають мінімальним
стандартам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Роменський МВ УМВС України в
Сумській області;
ТВМ 2 Шевченківського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Жмеринський РВ УМВС у Вінницькій
області;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на
Одеській залізниці;
Городищенський РВ УМВС України в
Черкаській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області.

Про поширеність порушень прав
затриманих осіб (тривале тримання
у непристосованих місцях) свідчать і
численні звернення до Уповноваженого
з прав людини.
Так,
зокрема,19.05.2014
р.
до
Уповноваженого
з
прав
людини
звернувся
громадянин
Г.
щодо
неналежного поводження з ним
(тримання протягом 5 діб прикутим
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до батареї) з боку працівника
Тернопільського МВ УМВС України в
Тернопільській області.
З
метою
ґрунтовного
вивчення
порушених у зверненні питань до
прокуратури
м.
Тернополя
було
направлено запит для проведення
перевірки та вжиття відповідних
заходів. За зазначеним запитом щодо
неправомірних
дій
дільничного
інспектора міліції Тернопільського МВ
УМВС України в Тернопільській області
Ш. прокуратурою Тернопільської області
внесено відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань та розпочато
досудове розслідування. На даний
момент досудове розслідування триває.
Порушення права на охорону здоров’я,
медичну допомогу
Недотримання вимог ст. 3 Закону
України «Про охорону здоров’я» щодо
організації домедичної допомоги
В органах внутрішніх справ не визначено
коло осіб, які за своїми службовими
обов’язками
повинні
володіти
основними практичними навичками
з рятування та збереження життя
людини, яка перебуває у критичному
стані. Відповідно до закону вони
зобов’язані здійснювати дії, спрямовані
на врятування та збереження її життя,
мінімізацію наслідків впливу такого стану
на її здоров’я на місці події до прибуття
швидкої медичної допомоги.
В
жодному
з
відвіданих
міськрайлінорганів не було призначено
осіб,
відповідальних
за
надання
домедичної допомоги.
Неналежне забезпечення органів та
підрозділів МВС медичним інвентарем
і лікувальними засобами для надання
домедичної допомоги та долікарської
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медичної допомоги
Відповідно до вимог відомчого наказу32,
кожен орган та спецустанова МВС України
повинні бути забезпечені визначеним
переліком медичних препаратів та
витратних матеріалів. Однак у ході
моніторингових
візитів
виявлено,
що наступні міськрайліноргани та
спецустанови не забезпечено медичним
інвентарем та лікувальними засобами
відповідно до визначених норм.
Так, 26.08.2014 р. під час відвідування
Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області в черговій частині
виявлена відсутність кварцової лампи,
протипедикульозної укладки та аптечки
для надання медичної допомоги з метою
профілактики зараження ВІЛ/СНІДом.
Наявна універсальна аптечка потребує
доукомплектування. Окрім цього, в
зазначеній аптечці зберігаються медичні
препарати, термін придатності яких
закінчився.

18.07.2014 р. під час відвідування ТВМ
№ 2 Шевченківського РУ ГУМВС України в
м. Києві виявлено, що у зазначеному
територіальному відділі відсутні аптечки
та медичний інвентар, передбачені
Нормою № 2, затвердженою наказом
МВС від 25.09.2006 р. № 946.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 Наказ МВС від 25.09.2006 р. № 946 Про затвердження норм забезпечення господарським інвентарем кімнат для затриманих чергових частин,
ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні.

•
•
•

Голосіївське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
Бородянський РВ ГУМВС України в
Київській області;
ТВМ 2 Шевченківського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Жмеринський РВ УМВС у Вінницькій
області;
ТВМ 1 Дарницького РУ ГУМВС України
в м. Києві;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ
Козятинського
РВ
та

РОЗДІЛ 4.
Хмільницького МВ УМВС України у
Вінницькій області.
Невиконання рекомендацій лікарів, які
прибувають на виклик до ізоляторів
тимчасового
тримання,
щодо
необхідності додаткових обстежень
затриманих осіб, що створює загрозу
їх життю та здоров’ю
Так, 11.09.2014 р. під час перевірки
ізолятора тимчасового тримання
Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області, у Журналі
надання медичної допомоги особам,
які тримаються в ІТТ, медичними
працівниками,
за
результатами
обстеження осіб, які потребували
медичної допомоги,
було надано
рекомендації про необхідність їх
обстеження в закладах охорони здоров’я.
Проте у відповідній графі Журналу
була відсутня інформація про вжиті
заходи на виконання зазначених
рекомендацій лікарів.
22.09.2014 р. у ході візиту до ІТТ
Городищенського РВ УМВС України
в Черкаській області виявлено, що
відповідно до записів у Журналі
надання медичної допомоги особам, які
утримуються в ІТТ, одному утримуваному
надано рекомендацію щодо госпіталізації,
чотирьом утримуваним рекомендовано
пройти додаткову консультацію у
профільних лікарів-фахівців. Проте два
утримуваних – П.О.С. (рекомендовано
консультацію у хірурга в зв’язку з болем
у ногах) та Л.Ю.О (рекомендовано
консультацію у психіатра у зв’язку з
алкогольним делірієм), незважаючи на
отримані рекомендації, на консультацію
до лікарні доставлені не були, зі слів
начальника ІТТ у зв’язку з покращенням
стану самопочуття.
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Зазначений недолік є характерним
для таких спецустанов МВС:
•
•
•
•
•

ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ
Хмільницького
МВ
та
Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Городищенського РВ УМВС України
в Черкаській області;
ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградській області.

Необізнаність персоналу місця несвободи щодо порядку дій у випадку
затримання та доставляння осіб,
які є учасниками програми замісної
підтримувальної терапії (ЗПТ) або які
приймають антиретровірусну терапію (АРТ)
В органах внутрішніх справ та
спецустановах не вживаються заходи
щодо забезпечення безперервного
лікування осіб, які є учасниками програм
ЗПТ/АРТ. У чергових частинах відсутній
Перелік закладів охорони здоров’я, де
впроваджена замісна підтримувальна
терапія33, а чергові не знають, які
заходи треба вжити для забезпечення
затриманим безперервного лікування.
•
•
•

Бородянський РВ ГУМВС України в
Київській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Козятинський РВ та Хмільницький
МВ УМВС України у Вінницькій

33 Додаток 1 до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих
ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення
безперервності лікування препаратами замісної
підтримувальної терапії, затвердженого спільним
наказом МОЗ, МВС, Мін’юсту, ДСУКН від 22.10.2012
р. № 821/937/1549/5/156.
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області;
Старокостянтинівський РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
ТВМ 2 Шевченківського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
ТВМ 1 Дарницького РУ ГУМВС України
в м. Києві;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Корабельний
та Ленінський РВ
Миколаївського МУ УМВС України в
Миколаївській області;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на
Одеській залізниці;
Лінійне відділення в аеропорту Львів
та Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ
Бородянського
РВ
та
Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ
Хмільницького
МВ
та
Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області.

Порушення
у
веденні
Журналу
реєстрації
надання
медичної
допомоги особам, які утримуються в
черговій частині34.
34 Передбачений додатком 16 до Інструкції, затвердженої наказом МВС № 181 від 28.04.2009 р.

Не зазначаються відомості, передбачені
формою Журналу, чим унеможливлюється контроль за забезпеченням права на
медичну допомогу та встановлення обставин отримання тілесних ушкоджень
у осіб, доставлених до чергових частин.
•
•
•

•
•
•

Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Ленінський
РВ
Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Лінійное відділення в аеропорту
Львів та в Залізничному відділі
Львівського МУ ГУМВС України у
Львівській області;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Кіровоградський МВ УМВС України в
Кіровоградській області.

Ведення неналежним чином Журналу
реєстрації
надання
медичної
допомоги особам, які утримуються в
ІТТ
Зазначене унеможливлює контроль за
забезпеченням права на охорону здоров’я та встановлення обставин отримання тілесних ушкоджень особами, які
там утримуються.
•
•
•
•

ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ
Хмільницького
МВ
та
Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області.

Здійснення неналежним чином обліку
перебування громадян у приміщеннях

РОЗДІЛ 4.
міськрайлінорганів
Належний облік перебування осіб у
міськрайліноргані є одним із запобіжних
заходів проти неналежного поводження
із затриманими та доставленими
особами. З метою організації належного
обліку перебування в приміщеннях ОВС
доставлених відвідувачів та запрошених у
кожному міськрайліноргані передбачено
ведення Журналу обліку доставлених,
відвідувачів та запрошених35. У цей
Журнал заносяться відомості щодо
всіх без винятку осіб, які доставлені,
викликані працівниками міліції для
складання адміністративних матеріалів,
проведення процесуальних та слідчих
дій чи прибули до органу внутрішніх
справ з особистих або службових питань.
Оперативний
черговий
ОВС
зобов’язаний зареєструвати доставлену
особу в Журналі обліку доставлених,
відвідувачів та запрошених, обов’язково
вказавши дату й точний час
доставляння.
Розгляд
обставин
щодо
осіб,
доставлених до органу внутрішніх справ
працівниками міліції або громадянами,
проводиться працівниками добового
наряду або іншим працівником за
дорученням начальника ОВС чи його
заступника. Розгляд обставин щодо цих
осіб проводиться негайно в окремій
кімнаті, яка своїм обладнанням не
пригнічує їх честь та гідність, але не
більше трьох годин з моменту їх
доставляння до чергової частини36.
Таким чином, має важливе значення
35 Передбачений додатком 14 до Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 р.
№ 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України,
спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань».
36 Інструкція, затверджена наказом МВС від
28.04.2009 р. № 181.
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належне фіксування точного часу та
дати, коли особа потрапила до органу
внутрішніх справ та залишила його.
Перевищення
визначених
законодавством термінів тримання осіб в
органі внутрішніх справ створює ризики
неналежного поводження із особою і
є, безперечно, порушенням права на
свободу.
Для штучного збільшення терміну
перебування особи в органі внутрішніх
справ у деяких органах внутрішніх справ
використовують маніпуляції із записами
до Журналу обліку доставлених,
відвідувачів та запрошених. Зокрема,
оформлюють
фіктивне
залишення
особою приміщення ОВС та повернення
через деякий проміжок часу. Таким
чином, фактично затримана особа
може перебувати в органі внутрішніх
справ понад дозволений термін. Окрім
цього, такі маніпуляції із записами часу
фактичного перебування затриманих
в ОВС, як правило, призводять до
порушення інших прав, зокрема, на
правову допомогу.
Очевидно, що неналежний облік
осіб, які перебувають у приміщеннях
правоохоронних органів, зумовлює
ризики
неналежного
поводження
з цими особами з боку працівників
правоохоронних
органів,
створює
умови для фальсифікацій з часом
фактичного затримання тощо. Проте в
ході перевірок виявлено, що всупереч
вимогам статті 212 КПК значна частина
затриманих осіб в Журналах обліку
доставлених, відвідувачів та запрошених
правоохоронних органів взагалі не
обліковуються. Такі дії правоохоронців
також спрямовані на приховування
фактів затримань.
На

порушення

вимог

Інструкції,
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затвердженої
наказом
МВС
від
28.04.2009 р. № 181,
до Журналу
обліку доставлених, відвідувачів та
запрошених органів внутрішніх справ
не вносяться відомості щодо всіх без
винятку осіб, які доставлені, викликані
чи запрошені працівниками міліції для
складання адміністративних матеріалів,
проведення процесуальних та слідчих
дій чи прибули до органу внутрішніх
справ з особистих або службових питань.
Журнал ведеться з порушеннями, не
виконуються вимоги наказу в частині
дотримання правил ведення Журналу,
зокрема, не зазначається інформація
передбачена формою:
−
−
−
−
−

дата доставляння (прибуття) до ОВС
особи;
повне ім’я та по батькові доставлених,
відвідувачів та запрошених;
посада та прізвище особи, що
доставляла
чи
запрошувала
громадян;
мета доставляння, прибуття (для
складення протоколу, за викликом
слідчого тощо);
вжиті
стосовно
доставленої,
запрошеної особи заходи (складено
протокол, відібране пояснення
тощо).

Неналежний облік перебування осіб в
органах внутрішніх справ було виявлено
в:
•
•
•

Лінійному
відділі
на
станції
«Львів» УМВС України на Львівській
залізниці37;
Залізничному райвідділі Львівського
міського управління ГУМВС України у
Львівській області38;
Територіальних
відділах

37 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4150.
38 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4070.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Дніпровського Дарницького та
Шевченківського районних управлінь
ГУМВС України в м. Києві39;
Теребовлянському РВ УМВС України в
Тернопільській області40;
Голосіївському та Подільському РУ
ГУМВС України в м. Києві;
Лінійному відділі на ст. КиївПасажирський УМВС України на
Південно-Західній залізниці;
Бородянському РВ та Броварському
МВ ГУМВС України в Київській області;
Святошинському РУ ГУМВС України в
м. Києві;
Козятинському РВ, Хмільницькому
МВ та Жмеринському РВ УМВС
України у Вінницькій області;
Старокостянтинівському РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
Роменському МВ УМВС України в
Сумській області;
Васильківському МВ ГУМВС України в
Київській області;
Корабельному, Центральному та
Ленінському РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Лінійному відділі на ст. Миколаїв
УМВС України на Одеській залізниці;
Лінійному відділенні в аеропорту
Львів ГУМВС України у Львівській
області;
Городищенському РВ УМВС України в
Черкаській області;
Лінійному відділі на станції Житомир
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
Кіровоградському МВ УМВС України в
Кіровоградській області.

В органах досудового розслідування
не призначені службові особи, відпо39 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4001.
40 http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=3979.

РОЗДІЛ 4.
відальні за перебування затриманих,
або такі особи призначені, але не виконують обов’язки щодо забезпечення прав затриманих осіб.
Відповідно до вимог ст. 212 КПК
у
підрозділі
органу
досудового
розслідування мають бути призначені
одна або декілька службових осіб,
відповідальних
за
перебування
затриманих.
Відповідальними
за
перебування затриманих не можуть бути
слідчі.
Вимогами ч. 3 ст. 212 КПК передбачено
такі
обов’язки
службової
особи,
відповідальної
за
перебування
затриманих:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

негайно зареєструвати затриманого;
роз’яснити затриманому підстави
його затримання, права та обов’язки;
звільнити затриманого негайно після
зникнення підстави для затримання
або спливу строку для затримання,
передбаченого статтею 211 цього
Кодексу;
забезпечити належне поводження
із затриманим та дотримання його
прав, передбачених Конституцією
України, цим Кодексом та іншими
законами України;
забезпечити запис усіх дій, що
проводяться
із
залученням
затриманого, у тому числі час їх
початку та закінчення, а також осіб,
які проводили такі дії або були
присутні при проведенні таких дій;
забезпечити невідкладне надання
належної медичної допомоги та
фіксацію медичним працівником
будь-яких
тілесних
ушкоджень
або погіршення стану здоров’я
затриманого. До складу осіб, що
надають затриманому медичну
допомогу, за його бажанням може
бути допущена конкретна особа, що
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має право на зайняття медичною
діяльністю.
Належне
виконання
посадових
обов’язків уповноваженою службовою
особою, відповідальною за перебування
затриманих
практично
виключає
можливість неналежного поводження із
затриманою особою. Втім, на практиці
зазначений
запобіжний
захід
не
функціонує.
Органи внутрішніх справ, в
порушуються вимоги ст. 212 КПК:
•
•

•
•
•
•
•

яких

ТВМ 2 Шевченківського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Центральний, Корабельний та
Ленінський
РВ
Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області;
Кіровоградський МВ УМВС України в
Кіровоградській області.

Відсутність на дверях службових кабінетів табличок з назвами відділів
(секторів), посадами і прізвищами
працівників, що унеможливлює в разі
потреби встановити, в яких саме
службових приміщеннях перебували
затримані чи доставлені особи, які
скаржаться на неналежне з ними поводження з боку працівників міліції
•
•

Печерське та Подільске РУ ГУМВС
України в м. Києві;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
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•
•
•
•
•
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залізниці;
ТВМ 1 Дарницького та ТВМ 4
Дніпровського РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Корабельний та Ленінський РВ
Миколаївського МУ УМВС України в
Миколаївській області;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на
Одеській залізниці;
Лінійне відділення в аеропорту Львів
та Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області.

На входах, в коридорах та вестибюлі
міськрайлінорганів або в КЗД не встановлені системи відеоспостереження
з архівацією відеоінформації не менше
одного місяця41.
•
•
•
•
•
•

Жмеринський РВ Вінницької області;
Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
Козятинський та Жмеринський РВ,
Хмільницький МВ УМВС України у
Вінницькій області;
Старокостянтинівський РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
ТВМ 1 Дарницького РУ та ТВМ 4
Дніпровського РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Лінійне відділення в аеропорту Львів
ГУМВС України у Львівській області.

Здійснюються доставляння осіб до
органів внутрішніх справ з СІЗО та ІТТ
для проведення слідчих дій.
Вимогами наказу МВС від 18.12.2003 р. №
1561 (п. 4) заборонено доставляння осіб,
які утримуються в слідчих ізоляторах
41 Встановлення камер відеоспостереження передбачено вимогами п. 5 наказу МВС від 16.09.2009
р. № 404 та розпорядженням МВС від 31.03.2011 р.
№ 329.

або ізоляторах тимчасового тримання,
до приміщень органів і підрозділів
внутрішніх справ для проведення
слідчих дій, а для проведення таких дій
зобов’язано використовувати слідчі
кімнати СІЗО та ІТТ. У разі необхідності
проведення
заходів
за
участю
затриманих чи заарештованих осіб за
межами приміщень спеціальних закладів
(відтворення обстановки й обставин
події, доставляння до прокуратури, суду,
на експертизу тощо) цих осіб необхідно
одразу конвоювати до місця проведення
заходів, а після їх завершення повертати
до спецзакладу без поміщення їх до
кімнат для затриманих та доставлених
МРЛО.
У книгах прийому та здачі чергування
не зазначається інформація щодо
осіб, які утримуються в кімнатах для
затриманих та доставлених, у тому
числі з перевищенням встановлених
термінів тримання.
Зазначене свідчить про те, що оперативні
чергові не контролюють наявність осіб у
кімнатах для затриманих та доставлених,
а також затримання та доставляння до
ОВС громадян.
•
•
•

Голосіївське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Лінійному відділенні в аеропорту
Львів та в Залізничному відділі
Львівського МУ ГУМВС України у
Львівській області.

Приклад порушення:
У рапорті чергового Голосіївського РУ
ГУМВС України в м. Києві з 09.00 05.01.2014
р. до 09.00 06.01.2014 р. (сторінка 7
книги) не зазначено кількість осіб, що
утримувались у кімнаті для затриманих і
доставлених чергової частини.

РОЗДІЛ 4.

Тоді як у книзі обліку осіб, які поміщені до
кімнати для затриманих та доставлених,
чергової частини з 00 год. 45 хв. до 12 год.
40 хв. 6.01.2014 р. зафіксовано тримання
у КЗД громадянина Б.
Журнал реєстрації виведення затриманих і взятих під варту осіб з камер,
не відповідає додатку 5 до п. 2.41 Інструкції (зі змінами), затвердженої
наказом МВС від 20.01.2005 р. № 60 дск.
Крім того, у зазначеному Журналі не
реєструються всі без винятку виведення
з камер утримуваних осіб, зокрема,
виведення на прогулянки, на час
бактерицидних обробок камер тощо. У
книгах обліку виведення утримуваних
з камер не зазначаються підстави
виведення та працівники ОВС, до яких
виводяться утримувані.
•
•

ІТТ
Бородянського
РВ
та
Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;

•
•
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ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ ГУМВС України в м. Києві.

Книга обліку осіб, які поміщені до ІТТ,
ведеться неохайно, мають місце виправлення, не вноситься інформація,
передбачена формою книги. Зокрема,
не зазначаються підстави затримання, час вибуття з ІТТ тощо.
•
•

ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області.

Не виконуються вимоги ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання.
Зокрема:
−

щодо
включення
навчальних
матеріалів та інформації про
заборону катувань до програм
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підготовки персоналу правових
органів, цивільного чи військового
медичного персоналу, державних
посадових осіб, які можуть мати
відношення до утримання під
вартою й допитів осіб, які зазнали
будь-якої форми арешту, затримання
чи ув’язнення, або до поводження з
ними;
щодо
включення
заборони
катувань до правил чи інструкцій,
які стосуються обов’язків і функцій
будь-яких таких осіб.

До планів з функціональної підготовки
особового складу спецустанов та
міськрайлінорганів МВС на 2012-2013,
2013-2014 навчальні роки не включені
теми для обов’язкового вивчення з
питань за
безпечення прав людини в
діяльності органів внутрішніх справ.
Ознайомлення з матеріалами службової
підготовки
(тематичними
планами,
конспектами,
тощо),
проведення
опитування та бесід з працівниками
міськрайлінорганів
та
спецустанов
стави стверджувати, що
МВС дають під
ділів
керівництвом органів та підроз
не забезпечено вивчення особовим
складом національного та міжнародного
законодавства, відомчих нормативних
актів у галузі прав людини.
•
•
•
•
•

Козятинський та Жмеринський РВ,
Хмільницький МВ УМВС України у
Вінницькій області;
Старокостянтинівський РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
ТВМ 1 Дарницького та ТВМ 4
Дніпровського РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Корабельний та Ленінський РВ
Миколаївського МУ УМВС України в
Миколаївській області;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на
Одеській залізниці;

•
•
•
•
•
•

Лінійне відділення в аеропорту Львів
та Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці;
Броварський МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Козятинського, Немирівського та
Жмеринського РВ, Хмільницького МВ
УМВС України у Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ ГУМВС України в м. Києві.

Книга скарг та пропозицій знаходиться у чергового або допуск до неї
здійснюється з дозволу міліціонера,
який здійснює перепускний режим до
службових приміщень.
•
•
•
•
•

ЛВ на станціях Київ-Пасажирський
та Житомир УМВС України на
Південно-Західній залізниці;
Роменський МВ УМВС України в
Сумській області;
ЛВ на станції Миколаїв УМВС України
на Одеській залізниці;
Городищенський РВ УМВС України в
Черкаській області;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області.

Заяви та скарги, занесені до Книги скарг
та пропозицій, не розглядаються.
На порушення вимог статті 19 Закону
України «Про звернення громадян»
та п. 7.4 Положення, затвердженого
наказом МВС від 10.10.2004 р. № 1177,
посадові особи ОВС об’єктивно, всебічно
і вчасно не перевіряють заяви чи скарги,
внесені громадянами до книги скарг і
пропозицій, про результати перевірки
заяви чи скарги і суть прийнятого
рішення громадяни не повідомляються.

РОЗДІЛ 4.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві;
Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій області;
Роменський МВ УМВС України в Сумській області;
ТВМ Шевченківського, Дарницького та Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві;
Корабельний та Ленінський РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській
області;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці;
Городищенський РВ УМВС України в Черкаській області;
Броварський МВ ГУМВС України в Київській області.
Приклад порушення :

Книга скарг та пропозицій Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві
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Неналежні
умови
тримання
затриманих, взятих під варту та
засуджених осіб у місцях несвободи,
підпорядкованих МВС.

•

Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області.

Типові порушення, характерні для усіх
місць несвободи МВС, що полягають у
неналежних умовах тримання осіб, які
можна розцінювати як жорстоке або
таке, що принижує гідність, поводження:
Корисна площа на одну утримувану
особу в камерах спецустанов, кімнатах для затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ не відповідає вимогам національних та міжнародних стандартів.
Мінімальна корисна площа на одну особу має бути не менше 4 м2 без урахування
санблоку та площі для розміщення предметів загального користування. Окрім
цього, для тримання осіб не можна використвувати камерні приміщення спецустанов, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин, де відстань
між стінами менше ніж 2 м, а відстань між
підлогою і стелею менше ніж 2,5 м42.

ІТТ Старокостянтинівського РВ УМВС
України в Хмельницькій області

Випадки порушення зазначених вимог
щодо мінімальної корисної площі виявлено під час візитів до таких ОВС та
спецустанов:
•
•
•
•
•

ЛВ на станції Житомир та на ст.
Київ-Пасажирський УМВС України на
Південно-Західній залізниці;
ІТТ Жмеринського РВ УМВС у Вінницькій області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Васильківського МВ та Бородянського РВ ГУМВС України в Київській
області;
ІТТ Немирівського, Козятинського
та Жмеринського РВ УМВС України у

42 п. 43 Друга Загальна доповідь [СРТ/І№f(92)3]
http://www.cpt.coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf.

IТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області

Відсутність договору на харчування
або несвоєчасне і неякісне харчування
осіб, які утримуються в кімнатах для
затриманих та доставлених чергових частин ОВС.
•
•

Корабельний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві.

РОЗДІЛ 4.
Кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ не забезпечені в повному обсязі столовими наборами43.
•
•
•
•
•
•

Голосіївське РУ ГУМВС України в м. Києві;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС
України на Південно-Західній залізниці;
Бородянський РВ ГУМВС України в Київській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
ТВМ 2 Шевченківського та ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві;
Центральний, Корабельний та Ленінський РВ Миколаївського МУ УМВС
України в Миколаївській області;

•
•
•
•
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ІТТ Хмільницького МВ, Немирівського
та Жмеринського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Васильківського та Броварського
МВ, Бородянського РВ ГУМВС України
в Київській області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Городищенського районного відділу УМВС України в Черкаській області.

Камери ІТТ не обладнано настінними
шафами та тумбочками для зберігання
продуктів харчування і предметів
особистої гігієни

Незабезпеченість постійного вільного доступу до проточної та питної
води
•
•

ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
Жмеринський РВ УМВС у Вінницькій
області.

Камери спецустанов не обладнані
столами для приймання їжі, табуретами, настінними шафами та тумбочками для зберігання продуктів
харчування і предметів особистої гігієни, або це обладнання не відповідає
вимогам відомчих будівельних норм
та міжнародних стандартів.
•
•

Камери ІТТ не обладнано настінними
шафами та тумбочками для зберігання
продуктів харчування і предметів
особистої гігієни

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Старокостянтинівського РВ
УМВС України в Хмельницькій області;

43 Передбачено Нормою № 1, затвердженою наказом МВС України від 25.09.2006 р. № 946.

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС
України на Південно-Західній залізниці
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ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області

Конструкція ліжок кімнат для затриманих та доставлених чергових
частин та ізоляторів тимчасового
тримання не відповідає визначеним
вимогам.
Розміри ліжок кімнат та камер не
відповідають визначеним вимогам, на
ліжках КЗД відсутнє покриття із захисного
матеріалу, відсутня шпунтована дошка
тощо.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
Голосіївське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Старокостянтинівський РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
Хмільницький МВ УМВС України у
Вінницькій області;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС
України на Південно-Західній залізниці

•

ЛВ на станції Житомир УМВС України
на Південно-Західній залізниці.

Відсутність гарячого водопостачання у камерах спец установ МВС44.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
Старокостянтинівського
ІТТ
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Хмільницького МВ, Жмеринського,
Козятинського та Немирівського РВ
УМВС України у Вінницькій області;
ІТТ Васильківського та Броварського
МВ ГУМВС України в Київській області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ Одеського МУ ГУМВС України в
Одеській області;

Водночас камери ІТТ Кіровоградського
МВ УМВС України в Кіровоградській
44 Передбачено п. 5.3.1 ВБН В.2.2-49-2004.

РОЗДІЛ 4.
області обладнані системою гарячого
водопостачання.
У камерах і кімнатах, де перебувають
утримувані, відсутня система сигналізації (кнопка виклику персоналу), яка
дає змогу ув’язненим негайно встановлювати контакт із персоналом,
що створює небезпеку несвоєчасного
втручання в можливі інциденти (насильство серед затриманих, спроби
самогубства, пожежі тощо)45.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС
України на Південно-Західній залізниці;
Бородянський РВ ГУМВС України в Київській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Старокостянтинівський РВ УМВС
України в Хмельницькій області;
Хмільницький МВ УМВС України у Вінницькій області;
ТВМ 4 Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві;
Ленінський РВ Миколаївського МУ
УМВС України в Миколаївській області;
Залізничний відділ Львівівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ЛВ на станції Житомир УМВС України на Південно-Західній залізниці;
Центральний РВ Миколаєвського МУ
УМВС України в Миколаївській області;
Кіровоградський МВ УМВС України в

45 Передбачено вимогами п. 2.с) Європейських
пенітенціарних правил, відповідно до яких у всіх
будівлях, де ув’язнені повинні мешкати, працювати або збиратися, має бути передбачена система
сигналізації, яка дає змогу ув’язненим негайно
встановлювати контакт із персоналом, кімната
такою системою не обладнана (немає кнопок виклику чергового тощо), на цей недолік також було
вказано у Дванадцятій Загальній доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню [п.48 CPT/Inf (2002) 15].

•
•
•
•
•
•
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Кіровоградській області;
ІТТ Броварського та Васильківського
МВ, Бородянського РВ ГУМВС України
в Київській області;
ІТТ Старокостянтинівського РВ
УМВС України в Хмельницькій області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Одеського МУ ГУМВС України в
Одеській області;
ІТТ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

Недостатнє або взагалі відсутнє природне та штучне освітлення в камерах ІТТ і кімнатах для затриманих та
доставлених
•
•
•
•
•
•
•

ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Хмільницького МВ, Немирівського
та Жмеринського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Центральний РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області.
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

ІТТ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області

Вікна камер та КЗД не обладнані кватирками для вентиляції, чим унеможливлений доступ свіжого повітря.
•
•
•
•
•
•
•

Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві;
Старокостянтинівський РВ УМВС України в Хмельницькій області;
Корабельний та Ленінський РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Залізничний відділ Львівського МУ ГУМВС України у Львівській області;
ІТТ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області;
ІТТ Городищенського районного відділу УМВС України в Черкаській області;
ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області.

ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області

ІТТ Старокостянтинівського РВ УМВС
України в Хмельницькій області

В той же час вікна камер обладнані кватирками та пристосуванням їх відкриття
утримуваними для доступу свіжого повітря у таких ІТТ:

РОЗДІЛ 4.

ІТТ Світловодського МВ УМВС України в
Кіровоградській області

ІТТ Чернігівського РВ УМВС України в
Чернігівській області

ІТТ Богунського РВ УМВС України в
Житомирській області

ІТТ УМВС України у Вінницькій області

Санвузли не обладнані змивними напівавтоматичними кранами, у деяких
спецустановах утримувані не мають
можливості самостійно змивати нечистоти. Водорозбірні крани змиву
встановлені в коридорі, які відкриваються постовим у камерному блоці
на прохання утримуваних.
•
•
•

Голосіївське РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Бородянський РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;

•
•
•
•
•
•
•
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ІТТ Бородянського та Жмеринського
РВ, Хмільницького МВ ГУМВС України
в Київській області;
ІТТ Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ Одеського МУ ГУМВС України в
Одеській області;
ІТТ Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградській області;
ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
Київській області.

ІТТ Старокостянтинівського РВ УМВС
України в Хмельницькій області

ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області

Порушення права на приватність
В камерах окремих спецустанов і
кімнат для затриманих та доставлених
облаштування санвузлів не дозволяє
забезпечити належну приватність осіб,
які ними користуються (відсутні або
замалі перегородки та двері санітарних
вузлів, або ж санітарні вузли розташовані
в полі зору камер відеоспостереження).
Як наслідок, справляння природних
потреб затриманою особою відбувається
під постійним наглядом, що може
розцінюватися як поводження, що
принижує людську гідність. Окрім цього,
у деяких спецустановах душові не мають
перегородок.
Порушення права на приватність
виявлено в таких органах та підрозділах
МВС:
•
•
•
•
•

Голосіївському РУ ГУМВС України в м.
Києві;
Бородянському РВ ГУМВС України в
Київській області;
РВ
Вінницької
Жмеринському
області;
ТВМ 4 Дніпровському РУ ГУМВС
України в м. Києві;
Корабельному
та
Ленінському,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центральному РВ Миколаївського
МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Кіровоградському МВ УМВС України в
Кіровоградській області;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
Залізничний відділ Львівського МУ
ГУМВС України у Львівській області;
ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Бородянського та Броварського
РВ ГУМВС України в Київській області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ
Хмільницького
МВ
та
Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
приймальник
Спеціальний
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту при
УМВС України в Черкаській області.

РОЗДІЛ 4.
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ІТТ Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області

Спеціальний приймальник для утримання
осіб, підданих адміністративному арешту
при УМВС України в Черкаській області

ІТТ Городищенського РВ УМВС України в
Черкаській області

Залізничний відділ Львівського МУ ГУМВС
України у Львівській області

Надмірна вологість та ураженість грибком стін, підлоги та стелі камер
деяких спецустанов
•

Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області;
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
ІТТ
Хмільницького
МВ
та
Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області.

прогулянкових
двориків
не
відповідають
національним
і
міжнародним
стандартам
(недостатня площа, відсутні козирки
для захисту від атмосферних опадів
тощо)
•
•
•

Спецустанови
не
забезпечені
душовими кабінами у кількості, що
передбачена відомчими будівельними
нормами
та
міжнародними
стандартами, а наявні душові не
відповідають
вимогам
базових
стандартів
•

ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області.

Кількість,

площа

та

обладнання

•
•
•
•
•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ
Бородянського
РВ
та
Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Хмільницького МВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградській області.

РОЗДІЛ 4.

ІТТ Роменського МВ УМВС України в Сумській
області

Неналежним чином обладнані кабінети слідчих і адвокатів

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС
України на Південно-Західній залізниці

•

Обладнання не відповідає вимогам
п.13.30 Інструкції (зі змінами) про роботу
ізоляторів
тимчасового
тримання,
затвердженої наказом МВС від 20.01.2005
р. № 60 дск, а також немає технічних
засобів
проведення
дистанційного
провадження, відповідно до вимог ст.
232, 336 КПК; вікна в сусіднє приміщення
із заскленням поляризованим (прозоре
в один бік) склом тощо.

•

•

•

•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Бородянського РВ, Васильківського
та Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області;
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•
•
•

ІТТ
Козятинського
РВ
та
Хмільницького МВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ МВ ГУМВС України в Київській
області.

Недоліки та порушення, характерні
для спеціальних установ органів внутрішніх справ.
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

Порушення права на побачення
Відсутні кімнати для побачень, у зв’язку
з чим особам, які утримуються в цих
установах, побачення з рідними не
надаються.
•
•
•
•
•
•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ Козятинського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Хмільницького МВ, Немирівського
та Жмеринського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
ІТТ Одеського МУ ГУМВС України в
Одеській області.

Порушення права затриманих на доступ до суспільно важливої інформації
Всупереч вимогам п. 10 Європейських
пенітенціарних правил, п. 3.1.4, 5.5.7 ВБН
В.2.2-49-2004 камери ІТТ не обладнані
антенами ефірного телебачення або
радіоточками з підключенням до
радіотрансляційної мережі, внаслідок
чого ув’язнені не мають можливості
регулярно
одержувати
суспільно
важливу інформацію по радіо або
телебаченню.
•
•
•
•
•

ІТТ Жмеринського та Немирівського
РВ УМВС України у Вінницькій області;
ІТТ Роменського МВ УМВС України в
Сумській області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ
Бородянського
РВ
та
Броварського МВ ГУМВС України в

•

Київській області;
ІТТ Миколаївського МУ УМВС України
в Миколаївській області.

Позбавлення права на отримання передач утримуваним особам у вихідні
дні
Порядком приймання і вручення
передач, розміщеним на інформаційному
стенді в ІТТ Старокостянтинівського РВ
УМВС України в Хмельницькій області,
визначено, що передачі для утримуваних
в ІТТ осіб приймаються лише два рази
на місяць. Окрім цього, цим порядком
визначено, що приймання передач та
надання побачень не здійснюється у
вихідні та святкові дні, що суперечить
вимогам нормативних актів МВС.
У спецустановах відсутні комплекти
цивільного одягу і взуття
У
відповідних
випадках
особам,
доставленим для тримання в ІТТ у формі
військовослужбовців,
працівників
органів внутрішніх справ, служби
безпеки, юстиції, прокуратури, мають
видаватися комплекти цивільного одягу.
Зазначені комплекти цивільного одягу
відсутні в таких спецустановах:
•
•
•
•

•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в
Київській області;
ІТТ РВ УМВС України у Вінницькій
області;
ІТТ Старокостянтинівського та
Козятинського РВ, Хмільницького
МВ УМВС України в Хмельницькій
області;
ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області.

РОЗДІЛ 4.
Незадовільний загальний санітарний
стан
•
•

ІТТ Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській
області;
ІТТ Броварського МВ ГУМВС України в
Київській області.

У приміщеннях ІТТ
металева клітка

встановлена

У кімнаті слідчих дій № 2
ІТТ
Старокостянтинівського
РВ
УМВС
України
в
Хмельницькій
області
встановлена не передбачена жодним
нормативним документом металева
клітка, до якої поміщаються затримані та
взяті під варту особи під час проведення
слідчих дій. Поміщення людини до
клітки може бути розцінене як таке, що
принижує їх людську гідність.
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Вінницькій області.
Формально здійснюється кварцування
камер ІТТ
•

ІТТ Немирівського РВ УМВС України у
Вінницькій області;
•
ІТТ Городищенського РВ УМВС України
в Черкаській області.
Не здійснюється комплексна санітарна обробка затриманих перед розміщенням у камерах ІТТ
Відповідно до вимог п. 9.3 Правил,
затверджених наказом
МВС від
02.12.2008 р. № 638, перед розміщенням
затриманих у камерах ІТТ вони повинні
пройти комплексну санітарну обробку,
що включає в себе миття, обробку одягу
в дезкамері, підстригання коротко
волосся на голові, гоління бороди і
вусів (з дозволу особи, у якої перебуває
кримінальне провадження), пахових
западин.
В ІТТ ГУМВС України в м. Києві не
проводиться комплексна санітарна
обробка затриманих перед розміщенням
у камери.
Недоліки та порушення, характерні
для органів внутрішніх справ МВС

Не всі особи, які поміщуються до
ізоляторів тимчасового тримання,
ознайомлюються з їхніми правами та
обов’язками46.

Не створено умови для безперешкодного доступу до адмінбудівлі ОВС інвалідів – сходи на вході не обладнано
пандусом відповідно до вимог Державних будівельних норм України (ДБН
В.2.2-17:2006) «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

•

ІТТ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
ІТТ Немирівського РВ УМВС України у

•

46 Суперечить вимогам п.3.6 Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання
органів внутрішніх справ України, затверджених
наказом МВС від 02.12.2008 р. № 638.

•

•

•

•

Голосіївське та Святошинське РУ
ГУМВС України в м. Києві;
ЛВ на ст. Київ-Пасажирський
УМВС України на Південно-Західній
залізниці;
Козятинський РВ УМВС України у
Вінницькій області;
Старокостянтинівський РВ УМВС
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України в Хмельницькій області;
Васильківський МВ та Броварський МВ ГУМВС України в Київській області;
2 ТВМ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві;
Корабельний РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області;
Залізничний відділ Львівського МУ ГУМВС України у Львівській області;
Городищенський РВ УМВС України в Черкаській області;
Кіровоградський МВ УМВС України в Кіровоградській області.

У доступному місці47 не розміщена Пам’ятка щодо ведення єдиного обліку в
органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події48.
•
•
•
•
•
•
•
•

Бородянський та Броварський РВ ГУМВС України в Київській області;
Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві;
Роменський МВ УМВС України в Сумській області;
ТВМ 1 Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві;
Корабельний РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області;
ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці;
Ленінський та Центральний РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській
області;
Лінійне відділення в аеропорту Львів та Залізничний відділ Львівського МУ ГУМВС
України у Львівській області.

Під час огляду службових кабінетів працівників Печерського РУ ГУМВС України
в м. Київ виявлено предмети, що можуть бути використані працівниками як
засіб для психологічного тиску чи фізичного примусу затриманих (боксерські
рукавиці та боксерську грушу).

47 У вестибюлі та приймальні громадян міськрайлінорганів.
48 Передбачено вимогами п. 1.3 Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах
внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 19.11.2012 р. № 1050.

РОЗДІЛ 4.
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Позитивний досвід організації діяльності місць несвободи, підпорядкованих
МВС. Приклад належних умов тримання осіб в ІТТ, що максимально наближені
до міжнародних та національних стандартів
ІТТ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області

Гаряче водопостачання в камерах ІТТ

Вікна з кватирками, що забезпечують
можливість провітрювати камери

Телевізійні приймачі для доступу до
суспільно важливої інформації

Туалетна кабінка, що забезпечує
дотримання права на приватність
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Недоліки законодавства України в частині попередження катувань та інших
видів неналежного поводження
Невідповідність окремих положень Закону України «Про міліцію» вимогам
Кримінального процесуального кодексу України
Стаття 5 ЗУ «Про міліцію»

КПК

Міліція:
…негайно, але не пізніш як через дві
години після затримання або арешту
(взяття під варту) осіб повідомляє про
їх місцеперебування родичам та у разі
заявлення усної або письмової вимоги –
захиснику, а також адміністрації за місцем
роботи чи навчання

У ч. 5 ст. 29 Конституції України
зазначено: «Про арешт або затримання
людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого».
КПК передбачає, що у випадку
коли існує обґрунтована підозра, що
при повідомленні про затримання ця
особа може зашкодити досудовому
розслідуванню, уповноважена службова
особа може здійснити таке повідомлення
самостійно, проте без порушення
вимоги щодо його негайності.
Відповідно до ч. 4 ст. 208 КПК,
уповноважена службова особа, що
здійснила затримання особи, повинна..,
негайно повідомити інших осіб про його
затримання і місце перебування відповідно
до положень статті 213 цього Кодексу

Міліція:
…інформує в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, Центр з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги про кожний випадок затримання,
арешту чи взяття під варту особи, крім
випадків, коли така особа захищає себе
особисто чи запросила захисника…

КПК не передбачає жодних винятків
щодо повідомлення Центру з надання
правової допомоги про затримання особи.
Ст. 213 КПК
п. 4. Уповноважена службова особа,
що здійснила затримання, зобов’язана
негайно повідомити про це орган
(установу), уповноважений законом на
надання безоплатної правової допомоги

Зміст письмового повідомлення про підозру не містить часу фактичного
затримання особи та часу його вручення затриманій особі.
Зміст письмового повідомлення про підозру визначається вимогами
ст. 277 КПК. Відповідно до них повідомлення про підозру складається прокурором
або слідчим за погодженням з прокурором. Поміж інших даних воно має містити
стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в учиненні
якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також
інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру.
Водночас, незважаючи на те, що в КПК передбачено чіткий термін вручення
повідомлення про підозру (протягом 24 годин з моменту фактичного затримання),
ст. 277 не містить вимоги щодо обов’язкового зазначення в текстовій частині
повідомлення про підозру дати та часу фактичного затримання особи, а також дати

РОЗДІЛ 4.
та часу вручення особі повідомлення
про підозру.
Таким чином, із змісту повідомлення
про підозру неможливо перевірити
дотримання вимог ст. 278 КПК щодо його
вручення затриманій особі протягом 24
годин з моменту фактичного затримання.
Конфлікт інтересів уповноваженої
службової особи, відповідальної за
перебування затриманих
Відповідно до вимог п. 1 ст. 212
КПК у підрозділі органу досудового
розслідування мають бути призначені
одна або декілька службових осіб,
відповідальних
за
перебування
затриманих. Єдиним підрозділом органу
досудового розслідування є слідчий
підрозділ. Таким чином, відповідальність
за затриманих осіб покладено на
працівника слідчого підрозділу. Навіть
якщо взяти до уваги, що п. 2 зазначеної
статті передбачає, що відповідальними
за перебування затриманих не можуть
бути слідчі, ця особа все одно буде
працівником слідчого підрозділу.
Як наслідок, підрозділ, що безпосередньо
здійснює розслідування, одночасно є
й відповідальним за затриману особу,
яка підозрюється в учиненні злочину.
Така ситуація створює підґрунтя для
потенційних порушень прав та свобод
затриманої особи.
У законодавстві не визначено спосіб,
яким службова особа, відповідальна
за перебування затриманих, повинна
виконувати обов’язки, передбачені
КПК.
Жодним
нормативним
актом
не
передбачено,
як
саме
службова
особа, відповідальна за перебування
затриманих, повинна здійснювати запис
усіх дій, що проводяться із залученням
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затриманого, де (в яких книгах/
журналах) вона повинна зареєструвати
затриманого тощо.
В кожному органі внутрішніх справ
існує ряд книг та журналів, до яких
вносяться записи стосовно перебування
затриманих осіб та проведення із
ними процесуальних заходів. Також
передбачені процесуальні документи,
які
складаються
відразу
після
затримання особи (наприклад, протокол
про затримання особи, протокол
особистого обшуку та огляду речей
тощо). Однак не існує «єдиної особової
справи», де б фіксувалися всі аспекти,
пов’язані із затриманням особи та були
відображені усі заходи, яких було вжито
щодо затриманої особи з перших хвилин
затримання, як-от: час, коли особу було
позбавлено волі, та мотив(и) цього заходу;
час, коли особу було поінформовано
про її права; фіксація ушкоджень,
проявів душевних захворювань тощо;
час, коли було сповіщено близьких/
консула чи адвоката, а також час, коли
вони відвідали затриману особу; час,
коли було запропоновано їжу; час, коли
проводився допит; час, коли особу
було переведено до іншого закладу або
звільнено тощо.
Саме за допомогою такого єдиного
документа можна забезпечити контроль
дотримання прав затриманої особи з
моменту фактичного затримання. До
речі, частину інформації, пов’язаної із
перебуванням особи в ОВС, до «єдиної
особової справи» може вносити саме
службова особа, відповідальна за
перебування затриманих.
Недоліки законодавства України
щодо затримання особи в адміністративному порядку
Конституційний

Суд

України

в

Рі-
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шенні від 29 червня 2010 року
№ 17-рп/201049 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту
5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» зазначив, що «одним із
елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому
стверджується, що обмеження основних
прав людини та громадянина і втілення
цих обмежень на практиці допустиме
лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм,
встановлених такими обмеженнями»
(абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини).
Такий висновок узгоджується і з
практикою Європейського суду з прав
людини, який неодноразово у своїх
рішеннях указував, що коли йдеться
про позбавлення свободи, надзвичайно
важливою умовою є забезпечення
загального
принципу
юридичної
визначеності (рішення у справах
«Барановський проти Польщі» від 28
березня 2000 року, «Новік проти України»
від 18 грудня 2008 року)50.
На законодавчому рівні не визначений
момент, з якого починається відлік
часу затримання особи в адміністративному порядку, і момент завершення адміністративного затримання.
Незважаючи на те, що в Кодексі України
про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) чітко визначено строки
адміністративного затримання, вимір
тривалості такого затримання фактично
49 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
v017p710-10.
50 Рішення Європейського суду з прав людини.
Справа «Новік проти України» (Заява N 48068/06)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_442.

неможливий. Будь-який строк, особливо
в законодавстві, повинен мати чітко
визначені межі: момент, з якого
починається відлік часу (момент початку
адміністративного затримання), і момент,
який потрібно вважати закінченням
адміністративного затримання.
До рішення Конституційного суду України51 строк адміністративного затримання особи визначався ч. 5 ст. 263 КУпАП
і обчислювався з моменту доставлення
порушника для складання протоколу, а
особи, яка була в стані сп’яніння, – з часу
її витвереження. Але рішенням Конституційного суду України це положення було
визнаним неконституційними, і з цього
часу в законодавстві України взагалі відсутнє будь-яке визначення моменту, з
якого потрібно обчислювати час адміністративного затримання.
Не визначено строк доставляння особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення.
З метою складання протоколу про
адміністративне правопорушення, в
разі неможливості скласти його на
місці вчинення правопорушення, якщо
складення протоколу є обов’язковим,
порушника може бути доставлено до
уповноваженого органу, зокрема, до
органу внутрішніх справ52. Доставлення
порушника має бути проведено в
можливо короткий строк53.
Проте в законодавстві не встановлено,
яким чином має визначатися строк
доставляння і якою є допустима
максимальна його тривалість.
51 Рішення Конституційного суду України №
10-рп/2011 від 11.10.2011 р., справа № 1-28/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11/
print1382533618117584.
52 Кодекс України про адміністративні правопорушення, ч. 1 ст. 259.
53 Кодекс України про адміністративні правопорушення, ч. 8 ст. 259.

РОЗДІЛ 4.
Не врегульовано порядок відбування
адміністративного арешту в спеціальних приймальниках для утримання осіб, підданих адміністративному
арешту.
Частиною третьою ст. 327 КУпАП
визначено,
що
відбування
адміністративного арешту провадиться
за правилами, установленими законами
України, однак такі закони на сьогодні
відсутні.
Особи,
до
яких
застосовано
адміністративне стягнення у вигляді
арешту, відбувають його у спеціальних
приймальниках для утримання осіб,
підданих адміністративному арешту, що
функціонують на підставі Положення про
спеціальний приймальник при органі
внутрішніх справ для утримання осіб,
підданих адміністративному арешту,
затвердженого наказом МВС України
від 18.09.92 р. № 552. Усупереч вимогам
Постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 р. № 731 «Про затвердження
Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади»,
зазначений наказ не приведений у
відповідність до Конституції та законів
України, інших актів законодавства,
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року і
протоколів до неї з урахуванням
практики Європейського суду з прав
людини, міжнародних договорів України,
згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
Законодавством України не визначено
стандарти щодо забезпечення прав
засуджених та осіб, узятих під варту,
під час їх конвоювання залізничним та
автомобільним транспортом.
Починаючи з 2000 р. Європейський
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комітет із запобігання катуванню і
нелюдському чи такому, що принижує
гідність, поводженню і покаранню
(ЄКПТ) неодноразово вносив Урядові
України рекомендації щодо покращення
умов перевезення взятих під варту та
засуджених осіб.
На думку експертів ЄКПТ, спосіб, у
який перевозили осіб під вартою,
особливо залізничним транспортом,
є неприйнятним, якщо враховувати,
зокрема, матеріально-побутові умови і
можливу тривалість поїздки.
У своїй доповіді українському Урядові
про результати візиту до України, який
відбувався 24 листопада – 6 грудня 2000
р., ЄКПТ висловив низку рекомендацій
стосовно
перевезення
осіб
під
вартою автомобільним і залізничним
транспортом. Це питання було знову
порушено перед органами влади України
у 2002 р., і вони повідомили, що створено
робочу групу для вирішення питання про
передання функції конвоювання осіб під
вартою від Міністерства внутрішніх справ
до Департаменту з питань виконання
покарань. Беручи до уваги надзвичайно
серйозні факти, які знову встановила
делегація під час візиту у 2002 р., «ЄКПТ
рекомендує органам влади України
вирішити питання щодо умов, за яких
здійснюється перевезення осіб під
вартою, в першочерговому порядку та з
належним урахуванням рекомендацій,
викладених у пункті 131 доповіді про
результати візиту 2000 р.»
На сьогодні в Україні відсутні єдині
стандарти, які б визначали порядок
здійснення конвоювання залізничним та
автомобільним транспортом затриманих,
засуджених та осіб, узятих під варту.
Відсутні єдині стандарти обладнання
спеціальних транспортних засобів, з
урахуванням рішень Європейського
суду з прав людини та рекомендації
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Європейського комітету із запобігання
катуванням і нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню і
покаранню.

РЕАГУВАННЯ НА РЕКОМЕНДАЦІЇ
УПОВНОВАЖЕНОГО
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ
ДО МІСЦЬ НЕСВОБОДИ МВС
УКРАЇНИ
За
виявленими
Уповноваженим
недоліками та порушеннями УМВС,
ГУМВС України в областях та місті Києві
в ході реалізації функцій національного
превентивного механізму проводяться
відповідні службові перевірки. За кожною
такою перевіркою Уповноваженому
з прав людини надходить лист із
матеріалами перевірки та висновками.
Як правило, за інформацією МВС, в ході
таких перевірок виявлені порушення
підтверджуються і недоліки, які не
потребують значних фінансових витрат,
усуваються. В більшості випадків
ряд посадових осіб притягуються до
дисциплінарної відповідальності. Однак
повторні візити до міськрайлінорганів
та спеціальних установ засвідчують,
що інформація про усунення недоліків
та порушень не завжди відповідає
дійсності. Окрім цього, в ході службових
перевірок за конкретними фактами,
наданими Уповноваженим, які свідчать
про наявність складу злочину в діях
окремих посадових осіб органів
внутрішніх
справ
(протиправні
затримання осіб на порушення вимог ст.
208 КПК через тривалий час після події
злочину, порушення права на захист
тощо), керівництво ОВС обмежується
лише дисциплінарною відповідальністю
винних.

Водночас під час розгляду актів
реагування Уповноваженого з прав
людини за результатами перевірки
місць несвободи, підпорядкованих
МВС, органи прокуратури ігнорують
відомості, які вказують на фактичні
злочини конкретних посадових осіб.
І це відбувається незважаючи на те,
що Уповноважений з прав людини
направляє акт реагування в порядку
ст. 60 КПК, тобто як повідомлення про
злочин.
Яскравим прикладом такого ігнорування
вимог КПК є прокуратура м. Києва
та
прокуратура
Святошинського
району
м.
Києва.
Зокрема,
за
результатами
відвідування
Святошинського РУ ГУМВС України в
м. Києві 30.05.2014 р., до прокуратури
м. Києва було направлено лист
Представника Уповноваженого з прав
людини Бєлоусова Ю.Л. із зазначенням
конкретних
злочинів,
учинених
посадовими особами Святошинського
РУ ГУМВС в м. Києві; більше того, у листі
було зазначено, що його направлено
в порядку, передбаченому статтею 60
КПК, як заяву або повідомлення про
кримінальне правопорушення до органу
державної
влади,
уповноваженого
розпочати досудове розслідування, і не
є потерпілим.

РОЗДІЛ 4.
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Прокуратура м. Києва, замість того, щоб виконати вимоги ст. 214 КПК, а саме: внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, пересилає лист Представника Уповноваженого з прав людини до прокуратури Святошинського району м. Києва.
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Прокуратура Святошинського району м. Києва також проігнорувала вимоги ст. 214
КПК та вимоги Уповноваженого з прав людини щодо надання копій документів, які б
свідчили про внесення прокуратурою до ЄРДР відомостей про зазначені злочини та
початок досудового розслідування.

РОЗДІЛ 4.
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Не отримавши належного реагування на повідомлення про злочин з прокуратури
м. Києва та Святошинського району м. Києва, Представник Уповноваженого з
прав людини повторно звертається до Прокуратури м. Києва із вимогою надати
підтвердження того, що відомості про злочин внесені до ЄРДР і розпочата перевірка,
а саме надати копії документів зазначених у попередньому листі.
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У своїй відповіді прокуратура м. Києва підтвердила, що жодних заходів для здійснення
належного розслідування порушень прав людини не було вжито. У відповіді, зокрема,
зазначено, що під час перевірки законності затримання осіб у Святошинському РУ
ГУМВС України в м. Києві пояснення від затриманих, слідчих, оперативного чергового,
адвокатів та інших осіб не відбирались.

РОЗДІЛ 4.
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Окрім цього прокуратурою м. Києва надано витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань, зміст якого підтверджує протиправність затримання зазначених у
листі осіб.
Замість того, щоб надати Представнику Уповноваженого з прав людини витяг з ЄРДР
щодо злочину, вчиненого працівниками Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві
(завідомо незаконне затримання, привід, арешт і тримання під вартою), прокуратура
м. Києва надає витяг з ЄРДР щодо злочину, за вчинення якого і було протиправно
затримано осіб.
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Причому зазначеним витягом з ЄРДР
задокументовано ще одне порушення з
боку органів прокуратури м. Києва, а
саме: заява або повідомлення про
кримінальне правопорушення надійшла
12.05.2014 р., а відомості до ЄРДР внесені
14.05.2014 р., тобто більше як через 24
години, що є порушенням вимог ч. 1 ст.
214 КПК.

ремонтних
робіт,
які
поступово
проводяться в розі надходження
коштів. Проведено такі роботи лише в
ІТТ Житомирського МВ УМВС України
в Житомирській області, Вовчанського
та Зміївського РВ ГУМВС України в
Харківській області. Через відсутність
коштів залишається законсервованим
будівництво 12 ІТТ.

За підсумками 2014 року до МВС
було надіслано запит щодо надання
інформації
про
стан
виконання
рекомендацій
за
результатами
моніторингових
відвідувань
місць
несвободи,
підпорядкованих
МВС,
протягом 2014 року.

Водночас, з метою контролю за
організацією
роботи
ізоляторів
тимчасового тримання, підрозділів
конвойної служби міліції, у тому
числі з виконання рекомендацій
за
результатами
моніторингових
відвідувань, працівниками Департаменту
громадської безпеки МВС України
здійснено виїзди до 16 регіонів та
проведено перевірку 68 міськрайорганів,
до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 55 працівників, з них 35 –
керівної ланки».

У відповіді, зокрема, зазначено:
«Аналіз надісланих до МВС звітів
засвідчив,
що
найпоширенішими
порушеннями в роботі перевірених
установ та органів є незабезпеченість
належними
умовами
тримання
громадян у кімнатах для затриманих
та доставлених, а також у спеціальних
установах міліції, неналежне ведення
службової документації, порушення
порядку інформування центрів з
надання безоплатної правової допомоги
затриманим.
Заходи
для
усунення
недоліків,
пов’язаних із неналежними умовами
тримання в кімнатах для затриманих
та доставлених, а також у спеціальних
установах
міліції,
уживаються
повільно через відсутність належного
фінансування органів внутрішніх справ.
Так, на сьогодні обладнання 385 кімнат
для затриманих та доставлених чергових
частин, а також 100 спеціальних установ
міліції не відповідає рекомендаціям
Європейського комітету з питань
запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню. У зв’язку
з цим вони потребують відповідних

Зазначене засвідчує, що посадові
особи Міністерства внутрішніх справ
звертають увагу на рекомендації, які
потребують значного фінансування.
Водночас
переважна
більшість
виявлених порушень та недоліків
значного фінансування не потребують
і залежать лише від виконавчої
дисципліни окремих посадових осіб. На
те, щоб забезпечити затриманій особі
право на захист одразу після затримання
(повідомити Центр правової допомоги)
або щоб записати в Журнал обліку
доставлених, відвідувачів та запрошених
відомості про перебування особи в
органі внутрішніх справ, додаткового
фінансування не потрібно. Більше того,
не потрібно фінансування, щоб не
затримувати осіб без ухвали слідчого
судді, суду із порушенням вимог ст.
208 КПК через тривалий час після події
злочину.
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4.2. Моніторинг установ, що знаходяться у сфері управління
Державної пенітенціарної служби України
На сьогодні у сфері управління Державної пенітенціарної служби України перебувають
150 установ, розташованих на території, що контролюється українською владою, в
яких станом на початок 2015 року утримувалось 72 602 особи.
Кількість осіб, які трималися в пеніціарних установах

При цьому на території Донецької та Луганської областей знаходяться 27 установ та
47 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, що тимчасово не контролюються
українською владою.
У 13 слідчих ізоляторах та 16 установах виконання
покарань з функцією СІЗО утримується

15 638 осіб,
узятих під варту
та засуджених

з них на стадії:
досудового розслідування

1 921 особа

судового розгляду (до винесення вироку)

5 503 особи

У 115 кримінально-виконавчих установах утримується
з них:
у 8 колоніях максимального рівня безпеки
у 33 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово
засуджених

56 521 засуджений
3 269 осіб
22 592 особи

у 27 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених

16 526 осіб

у 7 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами
для тримання чоловіків

2 131 особа

у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними
умовами для тримання чоловіків

585 осіб

РОЗДІЛ 4.

у 11 колоніях для тримання жінок

2 773 особи

у 4 спеціалізованих лікувальних закладах

1 157 осіб

в лікувальних закладах при ВК та СІЗО

1 587 осіб

у 21 виправних центрах
у 6 виховних колоніях (для неповнолітніх)
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2 404 особи
443 особи

Серед засуджених:
496 осіб відбуває покарання у вигляді арешту у 53 арештних домах, утворених при
установах виконання покарань, та слідчих ізоляторах;
1613 осіб відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Кількість осіб, які трималися в слідчих ізоляторах станом
на 1 січня (2009-2015 рр.)

2015

Криміногенний склад засуджених до позбавлення волі:
•
•
•
•
•
•
•

8,5 тис. осіб засуджено на строк понад 10 років;
11,1 тис. осіб – за умисне вбивство, у тому числі: 5,6 тис. осіб, які вчинили вбивство при обтяжуючих обставинах;
5,4 тис. осіб – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження;
14,8 тис. осіб – за розбій, грабіж та вимагання;
1,5 тис. осіб – за зґвалтування;
24 особи – за захоплення заручників;
7,5 тис. осіб – за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я
населення.

Виробництво Державної пенітенціарної служби України представлене 88 промисловими, 12 сільськогосподарськими підприємствами установ виконання покарань та
139 майстернями.
При 82 установах виконання покарань функціонують професійно-технічні навчальні
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заклади, в яких навчається майже 8,4 тис. засуджених.
Протягом 2014 року спільно з представниками громадськості здійснено моніторингові візити до 25 установ (10 слідчих ізоляторів, 8 виправних колоній, 7
виховних колоній), з яких один – повторний.
Усього візитами охоплено 15 областей (Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Луганська, Полтавська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області).
Моніторингу підлягали:
Виправні колонії
Шосткинська виправна колонія (№ 66)
Березанська виправна колонія (№ 95)
Темнівська виправна колонія (№ 100)
Диканівська виправна колонія (№ 12)
Первомайська виправна колонія (№ 117)
Бердичівська виправна колонія (№ 70)
Копичинська виправна колонія (№ 112)
Замкова виправна колонія (№ 58)
Виховні колонії
Прилуцька виховна колонія
Кременчуцька виховна колонія
Курязька виховна колонія
Дубенська виховна колонія
Ковельська виховна колонія
Мелітопольська виховна колонія
Самбірська виховна колонія

Слідчі ізолятори
Київський слідчий ізолятор
Житомирська установа виконання
покарань (№ 8)
Новгород-Сіверська установа виконання
покарань (№ 31)
Одеський слідчий ізолятор
Дніпропетровський слідчий ізолятор
Вільнянська установа виконання
покарань (№ 11)
Запорізький слідчий ізолятор
Старобільський слідчий ізолятор
Артемівська установа виконання
покарань (№ 6)
Маріупольський слідчий ізолятор

Повторні візити
Мелітопольська виховна колонія

Результати моніторингових візитів дали змогу визначити системні порушення
порядку тримання під вартою та відбування покарання, що зумовлюють жорстоке чи таке, що принижує гідність людини, поводження із ув’язненими і засудженими.
Основні проблеми, які зумовлюють жорстоке чи таке, що принижує гідність
людини, поводження із ув’язненими і засудженими:
•

•
•
•

побиття по різних частинах тіла без видимих слідів, застосування так званих
«розтяжок», «ластівки», «стояння на стовпчиках», посипання сіллю ран у разі
вчинення самоушкодження;
публічне приниження шляхом примусу здійснювати позачергове прибирання
місць загального користування та санвузлів;
жорстка фіксація наручниками;
нелюдське або грубе ставлення до засуджених та ув’язнених з боку окремих
працівників установ;

РОЗДІЛ 4.

•

•

•

•

•

необґрунтовані обмеження, що
не передбачені законодавством,
а також зловживання заходами
безпеки
щодо
ув’язнених
та
засуджених;
зловживання адміністрацією установ
виконання покарань та слідчих
ізоляторів
виховною
функцією
режиму;
негативна
практика
залучення
засуджених до роботи, яка пов’язана
з контролем за поведінкою інших
засуджених;
необґрунтоване переведення з однієї
установи до іншої, притягнення до
дисциплінарної
відповідальності,
обмеження перегляду телепередач;
необ’єктивність службових розслідувань, неможливість отримувати
юридичні консультації та порушення
порядку відправлення звернень, що
зумовлює неможливість оскарження
дій адміністрації.

Під час моніторингового візиту до
Курязької виховної колонії імені
А.С.
Макаренка та бесід із неповнолітніми
було отримано інформацію про численні
порушення прав та свобод людини в
діяльності вищезазначеної установи.
Зокрема, про наявність серед вихованців
чіткої негласної ієрархії. До функцій
«активу», який обирався адміністрацією,
належало здійснення цілодобового
контролю
за
поведінкою
інших
засуджених. За виконання цих функцій
«активісти» мають додаткові преференції
з боку адміністрації установи. Зазначене
вище свідчить, що персонал установи
фактично самоусунувся від виконання
виховної роботи із неповнолітніми
особами, переклавши частину своїх
функцій на інших засуджених осіб, що є
грубим порушенням як національного
законодавства, так і міжнародних
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стандартів.
У ході опитування від вихованців
надійшли непоодинокі скарги на
неналежне
поводження,
окремі
прояви якого з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини
можуть
кваліфікуватися
як
катування, жорстоке, нелюдське
або таке, що принижує гідність,
поводження та покарання, зокрема:
−

−

−

−

посипання сіллю ран у разі
членоушкодження – цей надзвичайно
жорстокий вид покарання, який
може кваліфікуватися як катування,
застосовується
у
разі,
якщо
неповнолітній вирішить вчинити
членоушкодження на знак протесту;
«стояння
на
стовпчиках»
–
неповнолітніх змушують стояти
на
одному місці протягом
тривалого періоду часу (до 15 годин)
протягом кількох днів, а іноді трьох
місяців. Про таку практику знає
весь персонал установи та шкільні
вчителі, які відмічають покараних як
відсутніх;
постійне носіння мішку з піском –
застосовується до неповнолітніх, які
перебувають на профілактичному
обліку за схильність до самогубства
або
членоушкодження
(усього
на обліку перебуває 40 осіб).
Неповнолітні, до яких застосовується
такий вид покарання, мають постійно
носити мішок з піском та навіть спати
з ним;
марширування
на
плацу
–
марширування неповнолітнім по
квадрату декілька годин, мали місце
випадки марширування групою
протягом дня зі стройовою піснею.

Інформацію щодо численних порушень
прав та свобод людини в діяльності
Темнівської виправної колонії (№ 100)
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було отримано під час моніторингового
візиту до зазначеної установи.
Так, зокрема, адміністрацією виправної
колонії використовується практика
підтримання режиму за допомогою так
званого «активу» з числа засуджених,
який у порушення кримінальновиконавчого законодавства фактично
виконує виховну та наглядову функцію.
Варто зазначити, що працівники
Секретаріату Уповноваженого з прав
людини вже неодноразово стикалися
із подібними практиками в діяльності
інших виправних та виховних закладів
Державної
пенітенціарної
служби
України, коли адміністрація фактично
самоусувається від виконання своїх
обов’язків у частині реалізації виховних
заходів та контролю за поведінкою
засуджених
осіб,
покладаючи
ці
надзвичайно важливі функції на інших
засуджених, що є грубим порушення
як національного законодавства, так і
міжнародних стандартів у сфері прав
людини.
Однак, саме в Темнівській виправній
колонії (№ 100) практика використання
так
званого
«активу»
набула
надзвичайних масштабів. Адміністрацією
установи це утворення було фактично
формалізовано шляхом запровадження
«секції підтримання правопорядку»
(СПП), до функцій якої належить
слідкувати за порядком та поведінкою
засуджених. Засуджені з числа активу
ходять по території установи з червоними
пов’язками, щодня збираються у своєму
приміщенні, де оперативні працівники
проводять з ними інструктивні заняття,
у тому числі щодо вжиття заходів до
конкретних засуджених, вони беруть
участь як у загальних, так і особистих
обшуках засуджених тощо.

Засуджені з числа «активу» мають
додаткові
преференції
з
боку
адміністрації установи, можуть вільно
пересуватися по території, мають
свій окремий спортзал. Усі опитані
засуджені відзначили, що в установі
через «актив» постійно здійснюється так
звана «муштра» – за незначні порушення
застосовуються дисциплінарні стягнення.
Так, наприклад, один з «активістів» за
незначне
порушення
(перекошена
бирка на одязі) вимагав від молодшого
інспектора написати на засудженого
рапорт за порушення режиму тримання,
а коли той відмовився – особисто повів
засудженого до чергової частини, де
продовжував вимагати від адміністрації
вжиття дисциплінарних санкцій.
У приміщенні чергової частини установи
існує
непередбачене
нормативноправовими актами окреме приміщення
із заґратованими вікнами, будь-який
інвентар крім стола у ньому відсутній.
З пояснень адміністрації установи
зазначена кімната призначена для
проведення обшуків. Проте засуджені
повідомили,
що
це
приміщення
використовується для тимчасового (до
10 годин) тримання засуджених, які
вчинили порушення встановленого
порядку тримання, до надання ними
пояснень.
Перебуваючи з візитом у Диканівській
виправній
колонії
(№
12)
та
Первомайській виправній колонії
(№ 117), під час бесід із засудженими
членами моніторингових груп отримано
інформацію про численні порушення
прав засуджених, а також виявлено
випадки неналежного поводження, що
можуть кваліфікуватись як катування,
жорстке, нелюдське, або таке, що
принижує гідність, поводження або
покарання.

РОЗДІЛ 4.
Так звані виховні заходи починаються
з моменту прибуття засуджених до
установи, коли персонал та засуджені
із
числа
«активу»
пропонують
новоприбулим
робити
вологе
прибирання
туалетів
та
інших
приміщень у дільницях карантину,
діагностики і розподілу. До засуджених,
які відмовляються від миття підлоги
ганчіркою, працівниками колоній та
«активом»
застосовується
фізичне
насильство у вигляді так званої
«розтяжки», коли засудженого ставлять
обличчям до стіни з піднятими вгору
руками та розставленими ногами на
ширині плечей і б’ють руками, ногами
та дерев’яними палицями по різних
частинах тіла, крім голови.
Відмова засуджених від прибирання
використовується
адміністрацією
колонії для їх селекції за кримінальною
субкультурою. Вважаючи, що такі
засуджені є кримінальними лідерами,
після побиття працівники установ
притягують їх до найбільш суворого
дисциплінарного стягнення у вигляді
поміщення
до
дисциплінарного
ізолятора на 15 діб.
У подальшому такі засуджені вступають
у протистояння з персоналом з приводу
небажання виконувати деякі вимоги
нормативних документів, а саме:
заборона сну і сидіння на ліжках у денний
час, регламентований підйом після
нічного сну, обов’язкове залучення до
фізичної зарядки, обмеження в перегляді
телевізійних
передач,
відсутність
можливості вільного пересування по
території тощо, та підбурюють інших
засуджених не виконувати такі вимоги.
Намагаючись зменшити негативний
вплив
зазначених
засуджених,
адміністрація колонії неодноразово
застосовує до них стягнення, визнає їх
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злісними порушниками встановленого
порядку відбування покарання, за
надуманими мотивами готує матеріали
для
притягнення
засуджених
до
кримінальної відповідальності за ст. 391
КК України.
Під час опитування засуджених також
надійшла інформація про те, що до тих
осіб, які намагаються допустити або
допускають членоушкодження, а також
до засуджених, які поводяться збуджено
під час проведення з ними бесід щодо
порушення
режиму,
адміністрація
установи застосовує тимчасове не
обліковане поміщення до палат медичної
частини на так звані «в’язки», заявляючи
при цьому засудженим, що до них будуть
вживатись відповідні заходи у зв’язку з
їх агресивною поведінкою та буйством.
На таких засуджених складаються
матеріали, які не реєструються, про
наявність психічних захворювань, після
поміщення в палату їх прив’язують
кусками із простирадла до ліжок, не
даючи можливості своєчасно справити
природні потреби. Працівниками колонії
і «активістами» до таких засуджених
періодично застосовується фізичне
насильство, яке виражається в нанесенні
побоїв руками в різні частини тіла, в
основному в область грудної клітки, в
результаті чого засуджені одержують
різного ступеня травми, у тому числі й
переломи ребер. Також практикується
нанесення вищезгаданим засудженим
тілесних ушкоджень таким чином, що
працівник колонії стає на прив’язаного
засудженого ногами на грудну клітку
та живіт і, опираючись на стіну, плигає
на засудженому протягом не менше 10
хвилин.
У приміщенні дільниці карантину,
діагностики і розподілу виявлено, що
разом з новоприбулими цілодобово
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(протягом останніх 1,5 року) перебуває
засуджений із числа «активу», який
числиться за штатним розкладом
прибиральником у складі засуджених,
які виконують роботи з господарського
обслуговування, але фактично здійснює
функції з контролю за поведінкою
новоприбулих засуджених, а також, за
словами опитуваних, бере активну участь
у моральному і фізичному насильстві
щодо зазначеної категорії осіб.
Разом з тим, за результатами перевірки
наданої інформації, яка проводилася
прокуратурою
Харківської
області,
Уповноваженому надано інформацію,
що жоден з опитаних прокурорами
засуджених не надав ґрунтовних
пояснень щодо наявності зазначених
порушень.
Водночас після візиту до Секретаріату
Уповноваженого надійшла інформація
з приводу застосування адміністрацією
Диканівської виправної колонії (№ 12) до
засуджених, які спілкувалися з членами
моніторингової групи, репресивних
методів у вигляді необґрунтованого
поміщення
до
дисциплінарного
ізолятора. З цього приводу до Державної
пенітенціарної
служби
України
направлено запит, який також залишився
без належного реагування.
У ході моніторингу Дубенської виховної
колонії 16 засуджених повідомили про
факти жорстокого поводження (фізичне
насильство) з боку представників
адміністрації колонії. Про цю подію
представниками місії було повідомлено
територіальні органи прокуратури, з
вимогою надання відповідної правової
оцінки.
За
даним
фактом
прокуратурою
Рівненської області 22.05.2014 р.
зазначену подію внесено до Єдиного

реєстру
досудових
розслідувань
за
№ 12014180000000049 та
відкрито кримінальне провадження за
попередньою правовою кваліфікацією
ст. 365 ч. 2 КК України.
Разом з тим через певний час усі
16 неповнолітніх, які звернулися
з повідомленнями про жорстоке
поводження, після опитування їх
працівниками прокуратури Рівненської
області почали змінювати свідчення та
надали письмові заяви про відмову від
попередніх свідчень.
В
іншому
випадку
регіональним
координатором
зі
зв’язків
із
громадськістю Уповноваженого з прав
людини під час відвідування Біленківської
виправної колонії (№ 99) під час бесід
із засудженими отримав інформацію,
що 12 засуджених після прибуття із
Запорізького слідчого ізолятора до
установи зазнали фізичного насильства з
боку персоналу.
Незважаючи на те, що зазначена
інформація була відома прокуратурі
Запорізької області, належна правова
оцінка діям адміністрації установи не
надана, відповідних заходів реагування
не вжито.
У листопаді 2014 року Уповноваженим
з прав людини було відкрито
провадження за фактом масового
побиття персоналом Бердичівської
виправної колонії (№ 70) засуджених,
які відбувають покарання у цьому
закладі.
В межах відкритого провадження
встановлено, що 12 листопада поточного
року відповідно до Плану проведення
загального обшуку в Бердичівській
виправній колонії (№ 70) проведено
загальний обшук. Зі слів засуджених,
обшук проводився в грубій формі,

РОЗДІЛ 4.
працівники
пенітенціарної
служби
ображали їх, намагалися спровокувати
на неправомірні дії. Особисті речі
засуджених,
продукти
харчування,
посуд та білизна викидалися з житлових
приміщень прямо на підлогу в коридорі.
Крім цього, отримано інформацію про
побиття близько 10 засуджених осіб.
Зазначені особи спочатку по одному
доставлялися з дільниці посиленого
контролю до приміщень штабу, де після
нетривалої бесіди з працівниками
оперативного
відділу
установи
піддавалися побиттю. Зокрема, засуджені
зазначили, що працівники установи
тримали їх за руки, які були заведені за
спину та скуті кайданками, й весь час
наносили удари руками та ногами по

Як повідомили засуджені, 12 листопада
2014 року до камер ДПК Бердичівської
виправної колонії (№ 70), де вони на
той час утримувались, увірвались
працівники установи та якісь інші люди у
камуфляжній формі на чолі із заступником
начальника установи Г., який вже два
тижні був відсторонений від виконання
обов’язків у зв’язку з проведенням
розслідування його протиправних дій
стосовно засуджених. При цьому було
заявлено про проведення обшуку, проте
«нічого не шукали, а лише забрали або
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голові, переважно в область потилиці.
Наявність видимих тілесних ушкоджень
у окремих засуджених після їх огляду
підтверджена працівником Секретаріату
Уповноваженого з прав людини.
Під час візиту до Київського слідчого
ізолятора 14 листопада 2014 року
у 4 засуджених, які були доставлені
13 листопада 2014 року етапом з
Бердичівської виправної колонії (№
70) через Житомирську установу
виконання покарань (№ 8), були
виявлені зовнішні тілесні ушкодження у
вигляді смугоподібних саден в ділянках
променево-зап’ясткових
суглобів
(наслідок застосування наручників),
забійні рани, садна і синці в ділянках
голови і шиї.

знищили харчі, особисті речі, вилучили
ложки, кружки, чашки, дзеркала, скляний
посуд». Після цього засуджених вивели
з приміщення нібито для розмови з
керівництвом. Всіх по черзі заводили
до кабінету, де без будь-яких пояснень
жорстоко били, погрожуючи знищити.
На інших дільницях також відбувалися
аналогічні заходи із застосуванням
фізичного насилля. Дані повідомлення
були підтверджені великою кількістю
засуджених під час особистих та
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групових бесід представників Офісу
Уповноваженого
з
прав
людини
та
представниками
громадських
правозахисних
організацій
із
засудженими, які відбувають покарання
у Бердичівській виправній колонії (№ 70).
Крім того, у названій установі були виявлені чотири особи із числа засуджених,
які на знак протесту проти застосованих
представниками адміністрації дій провели акти самоушкодження.
Випадки жорстокого поводження також
було виявлено у Замковій виправній
колонії (№ 58) та при відвідуванні
29 листопада 2014 року Вінницької
установи виконання покарань (№ 1). Зі
слів засудженого П., вранці 27 листопада
2014 року під час виведення з камери
дисциплінарного ізолятора Замкової
виправної колонії (№ 58) до медичної
частини закладу його побили працівники
колонії. На знак протесту проти дій
адміністрації зазначений засуджений
наніс собі ушкодження у вигляді різаних
ран шкіри обох передпліч. Того ж
вечора засуджений був направлений
для подальшого відбування покарання
до іншого виправного закладу. Після
прибуття 28 листопада 2014 року
до Вінницької установи виконання
покарань (№ 1) засуджений П. був
оглянутий медичними працівниками, які
зафіксували зовнішні тілесні ушкодження
у вигляді синців та саден на спині.
Системні порушення встановленого
законодавством порядку відбування
покарання, що зумовлює порушення
права на вільний розвиток своєї особистості
Підтримка кримінальної субкультури, непередбачені законодавством
методи соціально-виховної роботи,
перекладання адміністрацією уста-

нов відповідальності за забезпечення
порядку відбування покарання на засуджених негативної спрямованості
•

•

•

•

•

Існування серед засуджених чіткої
ієрархії та призначення «смотрящих»
за
установою,
відділеннями,
локальними секторами, карантином,
«общаком», грою в азартні ігри тощо.
Підміна визначеного законодавством
порядку реалізації прав засуджених
на кримінальну субкультуру та
потрапляння одних засуджених у
матеріальну залежність від інших.
Перекладання функцій контролю
за порядком у режимній зоні
на
засуджених
негативної
спрямованості, які підтримують
зв’язок
із
зовнішнім
світом,
організовують
доставку
заборонених предметів, вирішують
конфлікти та інші побутові питання.
Застосування
непередбачених
законодавстовм методів впливу на
засуджених.
Соціальна
дискримінація
та
відторгнення від загалу засуджених,
стигматизація осіб за цією ознакою,
приниження
гідності
(особи
тримаються ізольовано від інших,
систематично прибирають окремі
камери, туалети, місця загального
користування тощо).

Результати моніторингу Березанської
виправної колонії (№ 95) засвідчили,
що адміністрація установи, підтримуючи
кримінальну
субкультуру,
без
урахування передбачених Кримінальновиконавчим кодексом України методів
соціально-виховної
роботи,
через
засуджених негативної спрямованості
стратифікує засуджених та перекладає
на них відповідальність за підтримання
правопорядку.
Таким чином, адміністрація фактично

РОЗДІЛ 4.
самоусувається від виконання своїх
обов’язків у частині реалізації виховних
заходів та контролю за поведінкою
засуджених,
покладаючи
їх
на
засуджених негативної спрямованості,
що є грубим порушенням національного
законодавства
та
міжнародних
стандартів у сфері прав людини.
Під час опитування засуджені відверто
підтверджують зазначене, що адміністрація перекладає на окремих з них
ряд завдань щодо забезпечення режиму
в колонії. Зокрема, існування серед засуджених чіткої ієрархії та призначення
«смотрящих» за установою, відділеннями, локальними секторами, карантином,
«общаком», грою в азартні ігри тощо. Так
званий «общак» – своєрідний грошовий
та матеріальний ресурс (готівка, сигарети, ліки тощо), збирається як данина із
засуджених. Загалом в установі система
впливу розподілена таким чином: 50%
питань вирішується засудженими з числа «смотрящих» та 50% – адміністрацією
установи.
Засуджені
із
числа
«смотрящих»
слідкують за порядком у режимній
зоні, підтримують зв’язок із зовнішнім
світом, вирішують конфлікти та інші
побутові питання. Зокрема, питання
щодо доставки у зону, що охороняється,
заборонених предметів (наркотики,
алкоголь, мобільні телефони, передачі,
тютюнові вироби, кава тощо). Крім цього,
через засудженого «баригу» за окремо
визначену суму готівки інші засуджені
можуть придбати практично будь-який
товар.
Майже всі питання щодо отримання
заборонених предметів вирішуються
через
промислову
зону.
Окрім
передбаченої норми виробітку, із
залишків матеріалів (великого браку)
виробляються різні предмети широкого
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вжитку – «лівак», який у подальшому
реалізовується, як привило, за гроші
(невеликі сувенірні вироби – 300-400
грн., більш трудомісткі – 1200 грн.) чи
сигарети.
На порушення вимог законодавства
засуджені мають можливість вживати
алкогольні напої, але виключно після
вечірньої перевірки. Вживання алкоголю
у «не визначений час» карається
«смотрящими» або їх помічниками,
більш суворо у вигляді фізичних розправ
караються винні у створенні конфліктів
у стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння, а також передозування
наркотиками (такі випадки ретельно
приховуються).
Так, при виникненні конфлікту між
засудженим та адміністрацією, остання
залучає «смотрящих, блатних», які,
користуючись своїм статусом та впливом,
карають
засудженого.
Зазначені
конфлікти, як правило, вирішуються
без присутності адміністрації, лише у
випадках сильного супротиву чи буйства
з боку засудженого застосовуються
наручники (до заспокоєння). Інші
передбачені законодавством спеціальні
засоби (гамівна сорочка, гумові кийки
тощо) не застосовуються. В окремих
випадках, як покарання за погану
поведінку адміністрація відмовляє у
виконанні законних вимог засуджених.
За повної бездіяльності та потурання
адміністрації установи, серед засуджених
мають місце випадки жорстокого
поводження та приниження людської
гідності. Під час моніторингу встановлено
факт, коли 8 осіб, які вчинили крадіжку у
інших засуджених або завинили перед
іншим засудженим та не повертають
борг («щурі»), були відторгнуті загальною
масою
засуджених
та
постійно
перебувають в ізольованому приміщенні
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на міжзонному КПП. Такі заходи можуть
застосовуватися і до засуджених,
які допустили передозування після
вживання наркотичних засобів. Вичерпні
пояснення з цього приводу адміністрація
установи не надала.
Крім
цього,
серед
засуджених
є
стигматизовані
особи,
що
систематично прибирають туалети,
зокрема, в інших камерах. Практично
всі засуджені, які утримуються у ДІЗО/
ПКТ, підтвердили зазначений факт та
повідомили, що графіки чергування
практично формальні, а прибирання
санвузлів
у
камерах
здійснюють
засуджені, яких зранку заводить
адміністрація.
Серед іншого в установах виконання
покарань допускаються випадки необґрунтованого обмеження передбачених законодавством прав засуджених та осіб, узятих під варту:
•

•

•

порушується право засуджених на
телефонні розмови. Через обмежену
кількість таксофонів та складені
в інтересах адміністрації установ
графіки їх тривалість не перевищує
3-5 хвилин;
від засуджених та ув’язнених
надходять численні скарги, що
через недотримання технології
приготування їжі вона має низьку
якість та неналежні органолептичні
властивості. У раціоні засуджених
та ув’язнених практично відсутні
свіжі овочі, недостатньо жирів;
мають місце використання праці
засуджених на безоплатній основі,
які виводяться на виробничі
об’єкти
понад
встановлений
законодавством
робочий
час
або робочий час без відповідного
табелювання,
випадки
заліку
продукції, виробленої засудженими,

•

•

на рахунок так званого «активу»
(бригадирів);
обсяг асигнувань за затвердженими
кошторисами на оплату праці
засуджених,
залишених
для
виконання робіт з господарського
обслуговування,
не
дозволяє
нараховувати
їм
встановлену
мінімальну
заробітну
плату
на місяць кожному (1218 грн.).
Фактично зазначеним засудженим
нараховується лише 0,25 або 0,5
ставки від мінімальної заробітної
плати. Робота у вихідні та святкові
дні, відповідно до Кодексу законів про
працю України, їм не компенсується;
практично у кожній установі
виявляються факти недостатнього
забезпечення
працюючих
засобами індивідуального захисту
та спецодягом і додатковим
харчуванням.

Уповноважений з прав людини систематично отримує звернення громадян щодо порушення передбачених
законом прав узятих під варту осіб
та засуджених. З цього приводу протягом 2014 року надійшло 1038 звернень,
в яких, як правило, ставилися питання,
пов’язані з:
•

•

•
•
•

•

незадовільними умовами тримання
засуджених та узятих під варту осіб,
неякісним харчуванням;
порушенням права на охорону
здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування;
порушенням права на листування;
порушенням порядку здійснення
телефонних дзвінків;
застосуванням
фізичного
насильства та погроз життю з боку
адміністрацій установ;
порушення права на правову
допомогу.

РОЗДІЛ 4.
Засуджені та ув’язнені практично не
знають своїх прав та обов’язків, а адміністрація установ ігнорує надання
такої інформації. Про зазначене свідчить значна кількість звернень (816) до
Уповноваженого з прав людини про надання роз’яснень з приводу застосування до них Закону України «Про амністію
у 2014 році», а також вимог кримінально-виконавчого законодавства в частині застосування умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання,
переведення до іншої установи виконання покарань ближче до місця мешкання,
отримання паспорта, поновлення прав
на свободу світогляду і віросповідання.
Уповноважений з прав людини у межах
відкритих за зверненнями громадян
проваджень направляє відповідні запити
до органів прокуратури та Державної
пенітенціарної служби України та інших
органів державної влади для розгляду,
проведення необхідних перевірок та
вжиття відповідних заходів з поновлення
порушених прав. Разом з тим у
більшості випадків реагування за
таким запитами є недостатнім та
малоефективним:
•
•

•

•

звернення надсилаються до органів,
дії яких оскаржуються особою;
перевірки поверхові, оскільки їх
працівники глибоко не вникають у
діяльність адміністрації установи,
вони зберігають нейтральну та
лояльну до адміністрації позицію;
службові
розслідування
за
відомостями про неправомірні
дії
окремих
посадових
осіб
проводяться поверхово або не
проводяться взагалі;
надаються формальні відписки або
пересилаються до інших органів
державної влади, обґрунтовуючи
це відсутністю компетенції щодо їх
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розгляду.
Потребує
вирішення
питання
дотримання вимог ст. 113 Кримінальновиконавчого кодексу України, адже
від засуджених надійшли численні
скарги про відсутність можливості
оскаржити
дії
адміністрації
установи. Фактично, засуджені можуть
лише усно поскаржитися черговому
працівнику. У випадку ж подання
письмового звернення у закритому
вигляді засудженого можуть викликати
до адміністрації установи, відкрити
конверт та прочитати зміст листа, й
навіть порвати та викинути його. Після
цього через «активістів» із засудженим
провокується конфліктна ситуація та
застосовуються дисциплінарні санкції, у
тому числі поміщення до ДІЗО/ПКТ або
переведення до дільниці посиленого
контролю.
Окремої уваги заслуговує низький
рівень
роботи
адміністрації
установ у частині роз’яснення їхніх
передбачених
законодавством
прав. Пам’ятки «Права та обов’язки»
виписано неналежним чином, зі значним
обмеженням інформації щодо реалізації
засудженими своїх прав.
Стенди наочної інформації знаходяться
у недбалому стані, практично не
оновлюються,
із
неактуальною
інформацією. На стендах «Правовий
куточок» відсутня інформація щодо
прав засуджених. Також у приміщеннях
більшості відділень відсутня наглядна
інформація
щодо
профілактики
соціально-небезпечних захворювань.
Крім того, під час бесід засудженими
ставилася значна кількість запитань
щодо застосування амністії, порядку
здійснення
телефонних
дзвінків,
отримання передач та побачень.
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Засуджені практично не знають своїх
прав та обов’язків, а адміністрація
установ
ігнорує
надання
такої
інформації,
в
окремих
випадках
працівниками
надаються
відповіді:
«є моменти, які я зачитаю, а є такі, що
зачитувати не буду» або «нічого не
дозволено». Як наслідок, у червні 2014
року засуджені Березанської виправної
колонії (№ 95), які утримувалися у ДІЗО/
ПКТ, з метою отримати роз’яснення
останніх змін до законодавства в
частині порядку отримання передач
оголосили голодування. До таких дій
засуджені вимушені вдаватися, оскільки
адміністрація у такому випадку виконує
їхні вимоги.
У повному обсязі не забезпечується
передбачене
статтями
107,
110
Кримінально-виконавчого
кодексу
України право засуджених на телефонні
розмови. Від засуджених надійшли
скарги на порушення приватності
розмов з боку інших засуджених.
Так, скористатися телефоном можна
лише за умови написання відповідної
заяви та наявності картки, яку
передають
родичі
засуджених.
Разом із тим переважна більшість
опитаних
засуджених
підтвердили,
що користуються таксофоном украй
рідко, оскільки віддають перевагу
нелегальному мобільному зв’язку.
Наприклад, на 1200 засуджених у
Темнівській виправній колонії (№ 100)
встановлено лише 2 таксофони. Для
того, щоб зателефонувати, засудженому
необхідно попередньо погодити це
зі старшим днювальним відділення,
який спочатку сам набирає номер
телефону, з’ясовує дані абонента і лише
потім дозволяє провести розмову. Без
погодження зі старшим днювальним
телефонувати не дозволяється.

На всю Березанську виправну колонію
(№ 95) встановлено лише один таксофон,
скористатися ним можна за умови
написання відповідної заяви та наявності
картки, яку передають родичі засуджених.
Разом з тим переважна більшість
опитаних
засуджених
підтвердили,
що користуються таксофоном украй
рідко, оскільки віддають перевагу
нелегальному мобільному зв’язку. За
наявності готівки засуджений «барига»
за 250 грн. вирішує питання придбання
мобільного телефону.
У переважній більшості відвіданих
установ вільний час та дозвілля
засуджених організовані незадовільно,
самодіяльні організації фактично не
функціонують, за винятком богослужіння
та окремих груп релігійного характеру.
Здебільшого засуджені організують своє
дозвілля шляхом перегляду телепередач
та гри у настільні ігри (карти, нарди, шахи
тощо).
Поширеним
у
пенітенціарних
закладах залишається порушення
права засуджених та ув’язнених на
достатній життєвий рівень, що
включає достатнє харчування, одяг,
житло (ст. 48 Конституції України)
•

неправомірність
стягнення
із
засуджених осіб вартості харчування
та речового майна, що суперечить
новій редакції ст. 121 Кримінальновиконавчого кодексу України, в якій
зазначено, що засуджені повинні
відшкодовувати лише комунальнопобутові та інші надані послуги.

Міністерство юстиції України наполягає
на
повному
відшкодуванню
із
засуджених вартості харчування та одягу,
незважаючи на те, що згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007
р. № 1017 «Про затвердження переліку

РОЗДІЛ 4.
платних послуг, які можуть надаватися
органами та установами Державної
кримінально-виконавчої
служби»
харчування засуджених, забезпечення їх
харчуванням, одягом, взуттям, білизною
не належать до категорії послуг.
11.03.2015 р. Уповноважений з прав
людини звернувся із офіційним листом
до Генерального прокурора України
щодо забезпечення прав засуджених
осіб у частині здійснення відрахувань з їх
заробітку, пенсій та іншого доходу.
У відповідь Генеральна прокуратура
України
повідомила,
що
позиція
Міністерства юстиції України, відповідно
до якої поняттям «інші надані послуги»
охоплено поняття «надання харчування,
одягу, взуття та білизни», є помилковою
і такою, що не ґрунтується на вимогах
законодавства. У зв’язку з цим 31.03.2015
р. на адресу Міністерства юстиції
України направлено відповідний лист,
в якому звернуто увагу на зазначене
та запропоновано вжити заходів щодо
усунення зазначених порушень, у тому
числі шляхом ініціювання внесення до
законодавства відповідних змін.
•

•

•

Належним чином не вирішується питання розміщення та забезпечення
засуджених житловою площею, не
створено гідні санітарно-гігієнічні
та матеріально-побутові умови;
інвентар застарілий та зношений,
житлові приміщення потребують
поточного, а в окремих випадках капітального ремонту, в аналогічному
стані мережі комунально-побутового призначення;
у більшості загальних камер слідчих
ізоляторів брудно, стіни затікають,
покриті пліснявою, через захламленість вільного місця практично не
має, наявні антисанітарія та неприємний запах;

•
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санвузли знаходяться в незадовільному технічному стані, вентиляція
та наявне освітлення недостатні
або відсутні тощо.

Внаслідок недбалого виконання своїх
обов’язків між адміністрацією установи
та засудженими виникають конфліктні
ситуації. Яскравий приклад мав місце у
жовтні 2014 року у Замковій виправній
колонії (№ 58).
Під час візиту було встановлено, що
близько 230 засуджених на протест проти
неправомірних дій та бездіяльності
адміністрації
відмовилися
вживати
їжу, яка надавалася установою. При
цьому вони скаржилися на неналежні
умови тримання, зокрема, недостатню
площу, незадовільний технічний стан
санвузлів,
недостатнє
освітлення
та
вентиляцію,
низький
рівень
забезпечення харчуванням та медичного
обслуговування. Значна кількість скарг
надійшла з приводу необґрунтованого
притягнення
засуджених
до
дисциплінарної відповідальності, а
також примушування їх працівниками
прокуратури та персоналу установи
писати заяви про відсутність претензій.
З приводу заяви засудженого С. про його
побиття прокуратурою Ізяславського
району
Хмельницької
області
порушено кримінальну справу за ч. 2
ст. 365 КК України (відомості внесені
до ЄРДР 20.10.2014 р.). Питання щодо
результатів повторної перевірки наразі
залишається відкритим.
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У цілому умови для тримання засуджених в установах виконання покарань не відповідають вимогам законодавства:
•
кількість обладнаних спальних
місць
перевищує
визначені
законодавством норми площі. У
житлових секціях вільного місця
практично немає. У кімнатах
для зберігання особистих речей
засуджених
чимало
різного
непотребу, а свої речі засуджені
тримають під ліжками;
•
житлові та господарські приміщення
структурних дільниць окремих
установ використовувалися не за
призначенням;
•
електромережі
прокладено
з
порушенням правил техніки безпеки
та ізоляції, їх використання є вкрай
небезпечним;
•
в окремих дільницях не обладнано
кімнати
проведення
виховних
заходів;
•
санітарні вузли у переважній

кількості відвіданих установ – у
незадовільному стані.

Одеська установа виконання покарань (№ 21)

Так, наприклад, у Мелітопольській
виховній колонії дільниця карантину
діагностики та розподілу на порушення
ст. 95 Кримінально-виконавчого кодексу
України була обладнана за принципом
дільниці посиленого контролю. Спальні
приміщення (2 кімнати по 3 спальних
місця) дільниці обладнані за камерним

РОЗДІЛ 4.
зразком дверима камерного типу з
додатковими внутрішніми дверима у
вигляді ґрат, що не передбачено п. 11,
12 Правил внутрішнього розпорядку
установ
виконання
покарань,
затверджених наказом Державного
департаменту
України
з
питань
виконання покарань від 25.12.2003 р. №
275.
Під час візиту в одному з таких приміщень
утримувалася одна неповнолітня, яка
під час бесіди пояснила, що практично
постійно
знаходиться
в
одному
спальному приміщенні, на прогулянку
виходити відмовляється або перебуває
у прогулянковому дворику не більше 15
хвилин. Для того щоб вийти зі спального
приміщення у коридор, необхідно
викликати молодшого інспектора, щоб
відкрити двері, оскільки вільний доступ
до всіх підсобних приміщень дільниці,
питної води, санітарного вузла відсутній.
Прогулянковий дворик у дільниці занадто
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малий, у ньому можливо лише сидіти
на лавці. Більш того, він розташований
у 15-метровій смузі від лінії охорони
поруч з розплідником службових собак.
Як наслідок, гучний гавкіт собак та їхня
агресивна поведінка створює нестерпні
умови та унеможливлює перебування
людини у дворику.
На момент моніторингу у виправних
колоніях проводиться реконструкція
відділень
соціально-психологічної
служби з приміщень казарменого типу
на приміщення блочного типу. Зазначені
приміщення, як правило, розраховані
для тримання близько 50 засуджених.
Натомість,
в
інших
відділеннях
спальні приміщення залишаються
переповненими, де утримується 90150 засуджених. Як наслідок, спальні
місця не забезпечують мінімальну
приватність, недостатньо вільного місця,
засуджені забезпечують індивідуальний
простір шторками з простирадл.

Замкова виправна колонія (№ 58)
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Шосткинська виправна колонія (№ 66)

Бердичівська виправна колонія (№ 70)

Поряд з цим серед загальних спальних приміщень, де перебуває основна частина
засуджених, обладнано окремі кімнати на 5–10 осіб підвищеної комфортності
з телевізорами, мікрохвильовими печами, вентиляторами, електрочайниками
тощо. У зазначених приміщення розміщуються засуджені, які користуються більш
привілейованим статусом, що не відповідає завданням та принципам кримінальновиконавчого законодавства.

Березанська виправна колонія (№ 95)

Вікна гуртожитків виправних колоній знаходяться у неналежному технічному стані,
в деяких з них розбито скло або встановлено непрозорі склоблоки, у зв’язку з чим
денне світло недостатнє. Конструкція вікон також застаріла, рами не відкриваються.
Доступ до свіжого повітря забезпечується лише шляхом їх демонтажу, у холодну
пору року такий демонтаж неможливий – відповідно, значно обмеженим є доступ до
свіжого повітря.
Належний санітарно-гігієнічний стан в окремих місцях загального користування
(умивальники, туалети) протягом дня не підтримується. Вони перебувають в
антисанітарному та неналежному технічному стані: рукомийники, клозетні чаші брудні
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та застарілі, відповідно – потребують заміни. Попри наявні інструкції з проведення
дезінфекцій у відділеннях та необхідність зберігання готового дезрозчину – його
запас відсутній.
Окремі туалетні кабіни не обладнані напівавтоматичним змивом води, дверима, що
сприяє поширенню неприємних запахів, надмірної вологості, антисанітарії, а також
не забезпечує гідне та приватне користування ними.

Березанська виправна колонія (№ 95)

Житомирська установа виконання
покарань (№ 8)

У незадовільному технічному та санітарно-гігієнічному стані перебували умивальні кімнати,
не достатньо кранів.

Березанська виправна колонія (№ 95)

Вільнянська установа виконання покарань
(№ 11)

Належний порядок у кімнатах зберігання та прийому їжі не підтримується, грубо
порушуються протипожежні вимоги. Наприклад, у відділенні № 2 на столі обгорілі
цеглини, що використовувалися як підставка для саморобної плитки для розігріву
їжі.
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Березанська виправна колонія (№ 95)

Електричні розетки у побутових кімнатах несправні, холодильні камери застарілі,
без санітарної обробки, що є збудником шлунково-кишкових інфекцій. У кімнатах
зберігання речей засуджених безлад, на окремих сумках засуджених не має бірок з
прізвищами та номерами бригад.
Кімнати для прийому та проведення особистих обшуків належним чином не
обладнані, відсутні місця для сидіння (лавки, стільці), перебувають у занедбаному
та антисанітарному стані, обладнання зношене, тривалий час не ремонтувалося.
Освітлення недостатнє, напівпідвальне приміщення.

Березанська виправна колонія (№ 95)

Житомирська установа виконання
покарань (№ 8)

Практично всі відвідані камери ПКТ та ДІЗО характеризуються недостатнім природним освітленням, неналежним технічним станом санітарних вузлів, слабкою припливно-витяжною вентиляцією.
Окремі камери ДІЗО вузькі, вільного місця практично немає, двомісні камери мають
ширину лише 1,1–1,7 м2 та є непридатними для тримання у них людей. Кількість
обладнаних спальних місць у камерах ДІЗО/ПКТ значно перевищувала кількість

РОЗДІЛ 4.
засуджених, внаслідок чого в приміщенні
тісно та недостатньо вільного місця.
Освітлення денне та штучне, за умови
вимкнення
штучного
освітлення
виникає напівтемрява. Крім того, штучне
освітлення виконане з порушенням
правил
техніки
безпеки,
лампи
розжарювання не закриті захисними
плафонами, які унеможливлюють до них
доступ засуджених.
Туалет
змивається
через
кран
умивальника, напівавтоматичний злив
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води відсутній, вода подається на
прохання черговим працівником, через
що існує стійкий неприємний запах.
Санітарний вузол зазначеної камери
знаходився в неналежному технічному
стані, брудний, а користування ним
принижує почуття гідності людини.
Питна вода у камерах відсутня,
засуджені вживають проточну воду,
якість якої незадовільна, при зберіганні
у пластикових пляшках вони іржавіють.

Житомирська установа виконання
покарань (№ 8)

Шосткинська виправна колонія (№ 66)
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Умови тримання в арештних домах
Камери багатомісні, розраховані на 14 спальних місць, умови тримання засуджених до
арешту є аналогічними умовам у камерах приміщень ДІЗО/ПКТ, оскільки знаходиться
у такому ж напівпідвальному приміщенні.

Шосткинська виправна колонія (№ 66)

Прогулянкові двори для засуджених,
що тримаються у приміщеннях ДІЗО/
ПКТ, характерні за своєю конструкцією
у вигляді чотирьох глухих стін, площею
від 12 до 25 м2 із високо розташованими
ґратами замість стелі. В них не в
повному обсязі проведена робота щодо
заміни фактурного покриття (на стінах
– «шуба»), потребують оздоблення,

більшого
доступу
до
сонячного
світла (навіси від атмосферних опадів
закривають практично усю площу,
попри встановлену норму – 1/3 площі),
створення умов для занять фізичними
вправами.
В аналогічному стані у слідчих ізоляторах
перебувають прогулянкові двори для
осіб, узятих під варту.

Березанська виправна колонія (№ 95)

Невирішеною

залишається

проблема

Маріупольський слідчий ізолятор

невідповідності

законодавчо
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встановленої норми площі в камерах
установ попереднього ув’язнення
сучасним стандартам у галузі прав
людини. Так, відповідно до вимог Закону
«Про попереднє ув’язнення» зазначена
норма не повинна бути меншою за
2,5 м2, а сучасні міжнародні стандарти
передбачають, як мінімум, 4 м2. На
жаль, через відсутність фінансування
на поточні та капітальні ремонти,
вищезазначені заходи майже не
вживалися.
У слідчих ізоляторах поширеними
залишаються такі порушення:
•

•

належним чином не вирішується
питання розміщення та забезпечення
засуджених житловою площею,
не створені нормальні санітарногігієнічні та матеріально-побутові
умови;
інвентар застарілий та зношений,
житлові приміщення потребують
поточного, а в окремих випадках –
капітального ремонту, в аналогічному
стані мережі комунально-побутового
призначення;

Запорізький слідчий ізолятор
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•

у більшості загальних камер
слідчих ізоляторів брудно, стіни
затікають,
покриті
пліснявою,
через
захламленість
вільного
місця практично немає, наявні
антисанітарія та неприємний запах;
санвузли знаходяться в незадовільному
технічному стані, вентиляція та наявне
освітлення недостатні або відсутні тощо.
Щодо доступу осіб, які тримаються у
СІЗО, до особистих гігієнічних засобів,
то відповідно до законодавства особи,
взяті під варту, та засуджені мають право
придбавати, отримувати в посилках/
передачах, користуватися та зберігати
предмети першої потреби, періодичні
видання, літературу та продукти
харчування тощо.
Разом з тим у слідчих ізоляторах
не приділяється достатньої уваги
поліпшенню загальної гігієни, доступу
ув’язнених до води та санітарії, а також
до особистих гігієнічних засобів, як
це передбачено законодавством та
міжнародними стандартами поводження
з в’язнями.

Київський слідчий ізолятор
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Вільнянський слідчий ізолятор

Також під час бесід від засуджених
надходили
скарги,
що
через
недотримання
технології
приготування їжі вона має низьку
якість та неналежні органолептичні
властивості: не смачна, щодня дають
кислу капусту, обмежений раціон
харчування.
Приготовлена їжа має низьку якість та
неналежні органолептичні властивості.
Меню одноманітне: переважає ячна та
пшенична каша, технологія приготування
не дотримується: суп – однорідна маса,
в їжі багато кісток та потрапляє пір’я
з курятини, риба лише у консервах.
На вечерю зазвичай дають картоплю
(«схожа на корм»).
Під час відвідування харчоблоків
Диканівської (№ 12) та Первомайської (№
117) виправних колоній, Старобільського
слідчого ізолятора встановлено, що

Одеський слідчий ізолятор

до салатів із солоних овочів на обід
не додавались цибуля та олія, чим
порушувались нормативні вимоги. У
раціоні засуджених та ув’язнених навіть
у літній період практично відсутні свіжі
овочі.
Під
час
моніторингу
установ
виконання покарань від засуджених
надійшли скарги щодо порушень
вимог законодавства про працю
при використанні праці засуджених
та її оплати. Один із засуджених
Березанської виправної колонії (№ 95),
зокрема, зазначив, що він протягом
тривалого часу працював на дільниці
з виготовлення предметів широкого
вжитку, однак замість оплати праці
за виконану ним роботу отримав три
цигарки. За спробу поскаржитися на такі
дії адміністрації до засудженого були
застосовані заходи дисциплінарного
впливу, у тому числі переведення в
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Виробничий процес на деяких
підприємствах установ виконання
покарань належним чином не
організовано, контроль за виконанням
норм виробітку та якістю виробленої
продукції покладено на засуджених
із числа так званого «активу», яких
називають бригадирами. Крім того, вони
також виконують функції персоналу
з підготовки нарядів на роботу,
контролю за виконанням рознарядок
на виведення засуджених на виробничі
об’єкти. Такі бригадири мають додаткові
преференції з боку адміністрації установ,
які полягають, зокрема, в одержанні
ними значно більшої заробітної плати,
ніж іншими засудженими.
Так, у бригаді з пошиття сумок у
Первомайській виправній колонії
(№ 117) середня заробітна плата у
червні 2014 року становила близько 100
грн., тоді як бригадиру у зазначеному
місяці була нарахована заробітна
плата у розмірі понад 700 грн. При
цьому засуджені заявили, що частину
виробленої ними продукції записують на
рахунок бригадирів з метою одержання
останніми більшої заробітної плати.
Аналогічна ситуація склалась і на
виробництві у Диканівській виправній
колонії (№ 12).
У Первомайській виправній колонії
(№ 117) мало місце використання на
безоплатній основі праці засуджених,
які виводились щодня в робочі дні
на виробничі об’єкти з 16.45 до 19.30
(на 2 год. 45 хв.) без відповідного
відображення в табелях обліку робочого
часу. При цьому облік виробленої
продукції не здійснювався. Також у
зазначеній установі виявлено й інші
випадки безоплатної праці засуджених в
результаті їх нетабелювання за фактично
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виконані роботи (бригада з ремонту
м’якої покрівлі дахів).
У 2014 році адміністрації установ
виконання покарань продовжували
укладати договори з комерційними
структурами про надання послуг із
використанням давальницької сировини
(зокрема, з пошиття трикотажних
та інших виробів) із застосуванням
мінімальних розцінок на витрати з
оплати праці засуджених. Наприклад, у
Бердичівській виправній колонії (№ 70)
складова заробітної плати засуджених
при пошитті однієї пари рукавиць
становила 5 коп. Таким чином, договори,
що укладались у багатьох установах, є
економічно невигідними для засуджених,
оскільки унеможливлювали отримання
ними справедливої заробітної плати.
Під час вивчення питання оплати праці
робітників-відрядників
встановлено,
що деяким із них протягом тривалого
часу
нараховувалась
символічна
заробітна плата, що є приниженням
гідності зазначених працівників та може
розглядатись не інакше, як рабська
праця. На підприємстві Бердичівської
виправної колонії (№ 70) засудженому
робочому-відряднику Гриценку О.О.
у липні 2014 року була нарахована
заробітна плата в розмірі 6 грн., а на його
особовий рахунок зараховано лише 1,50
грн. (25% від нарахованої заробітної
плати).
Існує
проблема
недостатнього
фінансування
з
боку
Державної
пенітенціарної служби України видатків
на оплату праці обслуговуючого
(господарського) персоналу з числа
засуджених. Слід зауважити, що такі
видатки фінансуються з державного
бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» разом із видатками на оплату
праці вільнонайманих працівників.
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Фактично заробітна плата цієї категорії
засуджених виплачувалась у розмірі,
меншому від половини (а в деяких
установах – чверті) законодавчо
встановленого мінімального розміру,
незважаючи на те, що більшість таких
засуджених, ураховуючи безперервність
технологічного циклу із забезпечення
життєдіяльності установ виконання
покарань (їдальні, міжобласні лікарні,
лазні та ін.), працювали не менше 8 годин
на добу (враховуючи вихідні та святкові
дні). Робота у вихідні та святкові дні їм
усупереч вимогам Кодексу законів про
працю України не компенсовувалась
взагалі.
На порушення вимог статті 110 Кодексу
законів про працю України, статті 30
Закону України «Про оплату праці»
повідомлення про розміри оплати
праці засуджених, а саме: про загальні
суми нарахованої їм заробітної плати,
розміри і підстави відрахувань із неї та
про суми заробітної плати, що належить
до зарахування на особові рахунки
засуджених, адміністрацією установ та
підприємств не здійснювались.
Крім того, на порушення вимог постанови
Державного комітету праці СРСР та
Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/
П-13 «Про порядок безоплатної видачі
молока або інших рівноцінних харчових
продуктів робочим і службовцям,
зайнятим на роботах із шкідливими
умовами праці» молоко засудженим, які
працювали на дільницях із шкідливими
умовами праці (ливарне виробництво,
електро- та газозварювальні роботи
тощо), не видавалось. Також зазначеній
категорії працівників не проводилась
доплата за роботу із шкідливими
умовами праці у розмірах, передбачених
законодавством.

Викликає занепокоєння ситуація
щодо забезпечення права засуджених
та ув’язнених на охорону здоров’я.
За
результатами
здійснення
моніторингових
візитів
були
відпрацьовані відповідні звіти із
зазначенням виявлених конкретних
недоліків і наданням рекомендації щодо
їх усунення. Серед недоліків найбільш
частими були такі:
•
•

•
•

•

•
•

•

•

невідповідність ведення медичної
документації чинним нормативноправовим актам;
неналежний рівень обстеження
ув’язнених на ВІЛ-інфекцію та
недосконале надання медичної
допомоги хворим на ВІЛ/СНІД;
неналежні
умови
тримання
ув’язнених, хворих на заразну форму
туберкульозу;
неналежна
фіксація
під
час
прибуття до установ наявних
тілесних ушкоджень у неповнолітніх
ув’язнених;
незабезпечення виконання спільних
наказів Міністерства юстиції України
та Міністерства охорони здоров’я
України щодо надання медичної
допомоги ув’язненим;
неналежне забезпечення медичних
частин
необхідним
медичним
обладнанням та медикаментами;
неналежне знання персоналом
установ
положень
і
вимог
міжнародних правових актів з прав
людини, стандартів поводження з
в’язнями;
незадовільний рівень організації
навчання медичного персоналу
для підтвердження чи підвищення
кваліфікаційного рівня;
некомплект
медичних
укладок
для надання термінової медичної
допомоги ліками та використання

РОЗДІЛ 4.
не за призначенням медичного
обладнання
(апарат
УЗД
не
використовується через відсутність
у штаті установи відповідного
фахівця).
Під час проведення моніторингового
візиту
Артемівського
слідчого
ізолятора 16 жовтня 2014 року було
встановлено, що на день візиту в
інфекційному ізоляторі утримувалось
38
хворих
на
заразну
форму
туберкульозу, чим створювався вкрай
небезпечний епідеміологічний стан
як у самій установі, так і по всьому
місту Артемівську. Також в ізоляторі
перебувало 2 хворих на інсулінозалежну
форму цукрового діабету, які вже
декілька тижнів не отримували жодної
ін’єкції препарату. При цьому стан
забезпечення установи медикаментами
та медичним обладнанням установи
був вкрай незадовільним. Останнє
перерахування грошей на їх закупівлю
відбулося у липні 2014 року. В
медичній частині відсутні гіпотензивні,
кровозупиняючі,
знеболювальні,
протизапальні, спазмолітичні препарати,
гумові рукавички, крапельні системи,
шприци тощо. Територіальні медичні
заклади, підпорядковані МОЗ України,
відмовляють адміністрації слідчого
ізолятора у наданні медичної допомоги
спецконтингенту,
що
суперечить
спільному наказу Міністерства юстиції
України та Міністерства охорони здоров’я
України від 10.02.2012 р. № 239/5/104
«Про затвердження Порядку взаємодії
закладів охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України
із закладами охорони здоров’я з питань
надання медичної допомоги особам,
узятим під варту», що ускладнює і без
того критичну ситуацію з наданням
медичної допомоги у слідчих ізоляторах.
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Під час візитів установлено непоодинокі
факти, коли хворі, які надходили
на планове лікування (тобто були
попередньо обстежені), протягом 3 діб
виписувались з висновком «практично
здоровий»,
що
підтверджується
відповідними записами у Журналі
реєстрації хворих. Такі випадки мали
місце стосовно засуджених, хворих на
пневмонію, ревматизм з інфекційним
ендокардитом
та
недостатністю
мітрального клапана.
Зазначений факт потребує додаткової
ретельної перевірки, оскільки під час
моніторингових візитів до Шосткинської
виправної колонії (№ 66) та Бердичівської
виправної колонії (№ 70) від засуджених
надходили
повідомлення
щодо
утиску прав хворих засуджених, які
прибувають до багатопрофільної лікарні
при Темнівській виправній колонії (№
100), шляхом примусової відмови від
лікування. Від опитаних засуджених
також надійшла інформація, що як
покарання за порушення (наприклад,
куріння в неустановленому місці) можуть
виписати з лікарні без закінчення курсу
лікування.
При
здійсненні
моніторингового
візиту до Маріупольського слідчого
ізолятора 19 листопада 2014 року
було встановлено, що в медичній
частині перебували на лікуванні
двоє ув’язнених з вогнепальними
пораненнями ніг. Перебування таких
ув’язнених у слідчому ізоляторі порушує
чинне законодавство, оскільки вони
потребують спеціалізованої медичної
допомоги.
Крім
того,
всупереч
вимогам постанови Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2014 року
№ 205, у камерах туберкульозного
блоку перебувало 24 особи, хворі
на заразну форму туберкульозу.
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Зазначені особи повинні отримувати
лікування або у спеціальних дільницях
протитуберкульозних
лікарень
Державної
пенітенціарної
служби
України, або у протитуберкульозних
закладах Міністерства охорони здоров’я
України.
9 жовтня 2014 року під час
здійснення моніторингового візиту до
Старобільського слідчого ізолятора
було встановлено, що з усього персоналу
медичної частини були присутні лише
дезінфектор і фармацевт, які за своїми
посадовими обов’язками безпосередньо
не
надають
медичну
допомогу.
Співробітники кадрової служби не
змогли пояснити членам моніторингової
групи, на кого саме покладено виконання
обов’язків
начальника
медичної
частини, що дає підстави стверджувати
про неналежне забезпечення в установі
права ув’язнених на охорону здоров’я.
Варто зазначити, що до Уповноваженого
з прав людини протягом 2014 року
надійшло 615 письмових звернень
від в’язнів або їх близьких родичів
щодо неналежного надання медичної
допомоги в пенітенціарних закладах.
Основними проблемами, які були
відображені у зверненнях, є низький
рівень наданої первинної медичної
допомоги в пенітенціарних установах,
неналежна
організація
процесу
консультування
в’язнів
лікарямиспеціалістами,
необґрунтоване
затягування часу при прийнятті рішень
Департаментом пенітенціарної служби
України за запитами про госпіталізацію
засуджених тощо.
Так, 3 квітня 2014 року відповідно до
відкритого Уповноваженим з прав
людини провадження за зверненням
громадянки Ж. було здійснено візит

до Шосткинської виправної колонії
(№ 66) з метою перевірки інформації
щодо порушення конституційних прав
засудженого Р. Під час візиту були
встановлені численні порушення прав
осіб, які перебувають у зазначеній
установі. Зокрема, стан здоров’я
засудженого Р. потребував термінового
оперативного хірургічного лікування,
у зв’язку з чим він був направлений до
МОЛ при Темнівській виправній колонії
(№ 100). Однак засудженому Р. та п’ятьом
іншим
засудженим,
направленим
туди на лікування, оперативними
співробітниками установи було у
категоричній формі запропоновано
написати відмову від лікування. Як
наслідок, усіх цих осіб повернули до
місця відбування покарання.
При проведенні особистих бесід із
засудженими також було встановлено
порушення прав засудженого Д., який
хворіє на цукровий діабет ІІ типу. У
нього під час перебування у Темнівській
виправній колонії (№ 100) були вилучені
таблетки, що забезпечують належний
рівень цукру у крові. При поверненні до
Шосткинської виправної колонії (№ 66)
будь-яких замісних препаратів йому не
надавалось. Тобто протягом двох тижнів
він не отримував будь-якого лікування,
що створювало небезпеку для його
життя.
Було виявлено й численні факти
порушень
з
боку
Департаменту
пенітенціарної служби України щодо
ігнорування запитів про госпіталізацію
засуджених. Інколи відповіді на такі
запити надавалися лише через 3–6
місяців або ж не надавалися взагалі.
Реагування та стан діалогу з Державною пенітенціарною службою України з питань реалізації рекомендацій
Уповноваженого з прав людини

РОЗДІЛ 4.
За
інформацією
ДПтС
України,
керівництвом
служби
ретельно
опрацьовано
Звіт
Уповноваженого
за результатами моніторингу місць
несвободи в Україні у 2013 році та з
метою реалізації викладених у Доповіді
рекомендацій видано наказ ДПтС
України від 24.12.2014 р. № 804/0д-14
і створено відповідну робочу групу із
посадових осіб апарату ДПтС України.
Узагальнені матеріали про результати
проведеної роботи в органах і установах,
що належать до сфери управління
ДПтС України, надано до Секретаріату
Уповноваженого з прав людини.
ДПтС України сприяє заходам з реалізації
національного
механізму
проти
катувань для зміцнення гарантій
захисту прав громадян. Зокрема,
передбачено безперешкодний доступ
персоналу Департаменту з питань
реалізації національного превентивного
механізму, що діє у складі Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, до установ, що належать
до сфери управління ДПтС України.
Для
забезпечення
взаємодії
з
омбудсменом із зазначених вище
питань видано наказ ДПтС України від
30.11.2012 р. № 810, відповідно до якого
керівництво територіальних органів
ДПтС України зобов’язано забезпечити
необхідне
сприяння
персоналу
Департаменту з питань реалізації
національного превентивного механізму
в їх моніторингових візитах до установ
виконання покарань і слідчих ізоляторів.
Державною пенітенціарною службою
України
враховано
рекомендацію
Уповноваженого
з
прав
людини
та скасовано відомчу вказівку від
28.04.2010 р. № 3/2/1-2344, згідно з якою
заборонялось прийняття кореспонденції
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від осіб, узятих під варту, та засуджених,
адресованої Уповноваженому з прав
людини, Європейському суду, іншим
міжнародним організаціям, членом або
учасницею яких є Україна, прокуророві
та захиснику, у відкритому вигляді.
Зазначена
вказівка
суперечила
порядку,
який
був
визначений
Правилами тримання осіб, узятих
під варту, і засуджених у слідчих
ізоляторах Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
затвердженими наказом Департаменту
від 20.09.2000 р. № 192, згідно з яким у
разі відсутності у відправника марки і
конверта або коштів для їх придбання
витрати здійснюються за рахунок
слідчого ізолятора.
Взято на контроль питання забезпечення
виконання
ст.
134
Кримінальновиконавчого кодексу України щодо
надання побачення засудженим з
адвокатом або іншим фахівцем у галузі
права, які за законом мають право на
надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи, під
час тримання засудженого (ув’язненого)
в
дисциплінарному
ізоляторі,
карцері, приміщенні камерного типу.
Кімнати короткострокових побачень
обладнуються згідно з вимогами наказу
Міністерства юстиції України № 1118/5
від 27.07.2012 р.
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Шосткинська виправна колонія (№ 66)

Телефонні розмови особам, засудженим
до довічного позбавлення волі та
засудженим відділення з господарчого
обслуговування установи, надаються

Прилуцька виховна колонія

Здійснено комплекс заходів щодо
покращення умов тримання засуджених
та взятих під варту осіб.

Замкова виправна колонія (№ 58)

без обмежень їх кількості та згідно
з
письмовими
заявами.
Дзвінки
здійснюються зі стаціонарних таксофонів
за їх власний рахунок.

Самбірська виховна колонія

РОЗДІЛ 4.

Артемівський слідчий ізолятор
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Замкова виправна колонія (№ 58)

В установах проведено роботу з установлення в камерах слідчих ізоляторів баків для
питної води з водорозбірним краном. Першочергово встановлено баки в камерних
приміщеннях для тримання неповнолітніх осіб. Проведено ремонти окремих
прогулянкових двориків, обладнано навісами від атмосферних опадів, створено
умови для рухливих фізичних вправ.

Мелітопольська виховна колонія

Розширено асортимент товару в крамницях установ, до асортименту входять
продукти харчування, тютюнові вироби, миючі засоби, засоби особистої гігієни, одяг,
взуття, постільна та натільна білизна. Ціни на товари, які реалізуються в крамницях
установ, не перевищують граничні, наявні всі документи, які підтверджують їх якість.
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Артемівський слідчий ізолятор

Діяльність медичних частин установ
приводиться у відповідність до вимог
спільних наказів Міністерства юстиції
України та Міністерства охорони
здоров’я
України.
Працівниками
медичної частини встановлено контроль
за диспансерною групою осіб, хворих
на туберкульоз, вірусні гепатити В та С.
Установи співпрацють з територіальними
закладами МОЗ України, в тому
числі
з
лікарями-інфекціоністами,
які за потреби залучаються для
надання консультативної допомоги
та призначення необхідного курсу
лікування.

Маріупольський слідчий ізолятор

Постановою
Кабінету
Міністрів
України від 25 червня 2014 року № 205
затверджено Порядок надання медичної
допомоги хворим на туберкульоз особам,
взятим під варту, чи які утримуються
в слідчих ізоляторах та установах
виконання покарань. Відповідно до
цього Порядку організовано обов’язкове
профілактичне медичне обстеження та
лікування, у тому числі спеціалізоване,
хворих на туберкульоз засуджених та
осіб, взятих під варту.

Житомирська установа виконання
покарань (№ 8)

РОЗДІЛ 4.
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4.3. Результати моніторингу установ Державної
прикордонної служби
4.3.1. Загальний опис місць несвободи, що належать до відання
Державної прикордонної служби України.
У Державній прикордонній службі України до місць несвободи, що підлягають
моніторингу НПМ, належать:
•
•
•

пункти тимчасового тримання (ПТТ)54;
спеціальні приміщення для затриманих в адміністративному порядку осіб (СП)55;
визначені місця (у т.ч. транзитні зони) у пунктах пропуску через державний
кордон, для розміщення осіб, яким відмовлено у в’їзді на територію країни (місця
розміщення непропущених осіб – МРНО).
МІСЦЯ НЕСВОБОДИ
2012 рік

2013 рік

2014 рік

ПТТ

10

11

10

СП

75

60

53

МРНО

немає даних

3

0

Станом на 31 грудня 2014 року в органах Державної прикордонної служби України
функціонували 63 місця тримання осіб під вартою, розраховані на одночасне
тримання 314 осіб (10 ПТТ, розраховані на 158 осіб, та 53 СП, розраховані на 156 осіб).
Протягом 2014 року у зазначених місцях несвободи утримувалося 1058 осіб з 43
країн світу (за термінами тримання: до 3 діб – 660 осіб, більше 3 діб – 398 осіб).
Щодо спеціально визначених приміщень (кімнат) у пунктах пропуску через
державний кордон України, де розміщуються особи, яким відмовлено в
пропуску на територію країни (крім транзитних зон міжнародних аеропортів):
за офіційною інформацією прикордонного відомства, у 2014 році у пунктах
пропуску через державний кордон жодне таке місце не функціонувало
(у 2013 році діяли три спеціально визначених приміщення – у Сімферопольському,
Донецькому та Харківському аеропортах).
Протягом року моніторами НПМ були відвідані 5 місць несвободи, що належать до
відання Державної прикордонної служби України, з них два повторно (у 2013 році – 8,
з них одне повторно), а саме:
-

1 ПТТ (Львівській прикордонний загін);

54 Пункти тимчасового тримання обладнані в місцях розташування територіальних управлінь органів
охорони державного кордону (як правило в обласних центрах) та призначені для тримання правопорушників, затриманих в адміністративному порядку та за підозрою в учиненні злочину на підставі рішення
слідчого в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
55 Спеціальні приміщення обладнані у підрозділах, що безпосередньо охороняють державний кордон,
та призначені для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку за порушення законодавства
про державний кордон України.
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-

2 СП (впс «Жуляни» ОКПП «Київ» та
впс «Львів-аеропорт» Львівського
прикз);

-

2 МРНО (транзитні зони аеропортів
«Київ» та «Львів»).

−

у відділах прикордонної служби
«Жуляни» ОКПП «Київ» (київський
міжнародний
аеропорт)
та
«Львів-аеропорт»
Львівського
прикордонного загону (львівський
міжнародний
аеропорт)
немає фактично та за штатом
медпрацівників;

−

згідно з пунктом 3.2 правил
внутрішнього
розпорядку
у
спецприміщенні впс «Жуляни» ОКПП
«Київ» право на прогулянку протягом
однієї години мають лише особи,
які утримуються у спецприміщенні
понад 3 доби;

−

у кімнатах, де утримуються затримані
особи, відсутні столи та стільці, хоча їх
наявність передбачена нормативноправовими актами прикордонного
відомства держави (впс «Жуляни»
ОКПП «Київ», впс «Львів-аеропорт»
Львівського прикз);

Типові порушення прав осіб, виявлені
під час моніторингових візитів.
Порушень прав затриманих осіб, що
можуть розцінюватись як катування, жорстоке, нелюдське або таке, що
принижує гідність людини, поводження чи покарання, у 2014 році виявлено
не було.
У результаті конфіденційного спілкування із затриманими, опитування персоналу адміністрації установ та охоронців,
вивчення стану організації діяльності
закладів та огляду приміщень з’ясовано
низку недоліків, які можуть призвести
до неналежного поводження, зокрема:

−

існуюча процедура не гарантує
вільного доступу затриманих осіб
до інформації про їх права та іншої
корисної інформації, що допоможе
скоріше адаптуватися в нових
умовах, а також доведення до них
такої інформації на зрозумілій мові
одразу після затримання56;

56 У впс «Жуляни» ОКПП «Київ» та впс «Львів-аеро-

порт» Львівського прикз корисна для затриманої
особи інформація (про керівний склад прикордонних органів, контактні телефони суду, прокуратури,
організацій, що надають юридичну допомогу тощо)
є лише українською мовоюі на службовому стенді
у коридорі СП. Правила внутрішнього розпорядку,
розпорядок дня затриманих осіб у СП українською,
російською та англійською мовами, розміщені на
тому ж стенді, при цьому переклади або відсутні,
або такі, що не відповідають змісту оригіналу.
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Державної прикордонної служби
України в адміністративному порядку
за порушення законодавства про
державний кордон України і за
підозрою у вчиненні злочину»;

Протягом року здійснювався моніторинг
законодавства України, відомчих і
міжвідомчих
нормативно-правових
актів, що регулюють норми, пов’язані з
дотриманням прав і свобод затриманих
осіб та недопущенням
катувань,
жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність людини, поводження.
Результати роботи висвітлили такі
основні проблеми, на які вказувалося і у
доповіді національного превентивного
механізму за 2013 рік:
−

потребують
перегляду
та
приведення у відповідність до
мінімальних стандартів поводження
з узятими під варту особами
норми та стандарти поводження із
затриманими особами, що визначені
чинною «Інструкцією про порядок
тримання осіб, затриманих органами

−

нормативно не визначений перелік
заходів дисциплінарного впливу
на осіб, які утримуються в місцях
тримання прикордонного відомства,
умови і порядок застосування цих
заходів, гарантії щодо недопущення
катувань під час їх реалізації;

−

залишається
нормативно
неврегульованим
питання,
пов’язане з обов’язком державних
органів
забезпечити
належні
умови розміщення в транзитних
зонах міжнародних аеропортів та
задоволення найбільш необхідних
життєвих потреб (у воді, їжі, сні,
справлянні природних потреб тощо)
осіб, яким відмовлено у в’їзді на
територію України й до повернення
до країни вибуття обмежено свободу
пересування у межах таких зон.

Щодо дотримання прав та свобод
людини у пунктах пропуску через
державний кордон України.
Протягом 2014 року з метою моніторингу
стану дотримання прав і свобод громадян
у пунктах пропуску через державний
кордон України, зокрема, у транзитних
зонах аеропортів, було здійснено два
моніторингові візити до аеропортів
«Київ» та «Львів» (у 2013 році – один візит
до транзитної зони аеропорту «Київ»).
Результати моніторингу підтвердили,
що найскорішого вирішення потребує
проблема, пов’язана з відсутністю
належних
умов
перебування
у
транзитних зонах аеропортів осіб, яким
відмовлено у в’їзді на територію України,
та задоволення їх життєвих потреб (у
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воді, їжі, сні, контактах із зовнішнім
світом тощо).

Наприклад, у київському та львівському
міжнародних аеропортах немає умов
для повноцінного нічного відпочинку
непропущених осіб. Особи, яким
відмовлено у в’їзді в Україну, часто-густо
очікують зворотного рейсу протягом
однієї або кількох діб. Вони, незалежно
від свого віку і статі, мають можливість
розташовуватись лише у залі відльоту
аеропорту на загальних місцях для
сидіння пасажирів, які очікують на
посадку. Найбільше від таких умов
потерпають матері із дітьми через те, що
держава не забезпечує їм можливість
безкоштовно користуватися послугами
кімнат матері та дитини.
Непропущені

іноземці

не

мають

можливості для поповнення будь-яким
способом рахунку мобільного телефону
для здійснення дзвінків, оскільки в залах
відльоту немає терміналів.
У зоні відльоту відсутня й можливість
обміняти валюту для придбання товарів
для особистих потреб непропущених
осіб у торгівельних точках (магазинах
безмитної торгівлі).
Актуальною залишається проблема,
пов’язана з численними відмовами у
в’їзді в Україну іноземцям на підставі
результатів їх опитування посадовими
особами Держприкордонслужби.
Наприклад,
статистика
результатів
службової діяльності прикордонного
підрозділу у міжнародному аеропорті
«Львів» за 9 місяців 2014 року засвідчила,
що на підставі результатів співбесід
львівські прикордонники відмовили
майже половині з усіх непропущених
іноземців, посилаючись переважно на
те, що останні не змогли підтвердити
мету поїздки.
Те, що часто-густо співбесіди проводились
із суттєвими труднощами в комунікації,
без
залучення
кваліфікованих
перекладачів, за відсутності доступу до
правової допомоги, керівництво органів
Держприкордонслужби не бентежить.
За інформацією керівника прикордонного підрозділу, у львівському міжнародному аеропорті опитування іноземців для
з’ясування мети поїздки та наявності достатнього фінансового забезпечення на
період запланованого перебування і для
повернення з України здійснюється за
результатами аналізу та оцінки ризиків
згідно з вимогами Закону України «Про
прикордонний контроль», постанов уряду України та відомчих наказів.
Однак чітких зрозумілих критеріїв оцінки
ризиків для обґрунтування рішення про
відмову іноземцеві у в’їзді в Україну із
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зазначених підстав у згаданому законі та
підзаконних нормативних актах немає.
На думку Уповноваженого, відсутність чітких критеріїв для прийняття
обґрунтованого рішення про відмову
особі у перетині державного кордону створює підґрунтя для порушення
прав і свобод людини, зокрема, права
особи на свободу пересування.
Приклад: 5 вересня 2014 року прикордонниками у львівському аеропорті було відмовлено у в’їзді в
Україну громадянину Туреччини М.
Підставою для відмови стала наявність в електронній базі даних Державної прикордонної служби України
рішення про заборону на в’їзд зазначеної особи, ухвалене обласним
управлінням Державної міграційної
служби України. Для підтвердження законності своїх дій громадянин
Турції М. надав прикордонникам копії рішень окружного адміністративного суду та апеляційного адміністративного суду, які зупиняли та скасовували зазначені вище
рішення управління ДМС України.
Однак уповноважена особа прикордонного підрозділу не прийняла рішення судів до уваги незважаючи на
те, що відповідно до законодавства
України вони є обов’язковими до виконання і юридично підтверджували
законність права громадянина М. на
в’їзд в Україну. Таким чином, право
зазначеної особи на свободу пересування, зокрема, на в’їзд в Україну,
було порушено.
Як правило, іноземці у випадках
відмови їм у перетині державного
кордону
позбавлені
можливості
отримати правову консультацію чи
захист організацій або фахівців, які
уповноважені
надавати
юридичну
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допомогу особам у таких ситуаціях.
Будь-яка візуальна контактна інформація
з цих питань у зонах паспортного
контролю відсутня. Посадові особи
прикордонних підрозділів в аеропортах
такої інформації іноземцям також не
надають.
Отже, наразі іноземці, яким відмовлено у в’їзді в Україну, під час знаходження у транзитній (сервісній) зоні
міжнародних аеропортів України позбавлені доступу до правової допомоги.
Стан
реалізації
рекомендацій
Уповноваженого, наданих у 2014 році.
Відповідно до інформації Адміністрації
Державної
прикордонної
служби
протягом 2014 року:
пропозиції
Уповноваженого
•
враховані у тексті проекту нової
редакції Інструкції про порядок
тримання затриманих осіб в органах
(підрозділах) охорони державного
кордону;
до письмової форми роз’яснення
•
затриманій особі її прав та обов’язків
внесено інформацію про право
особи негайно повідомити близьку
особу про факт, причину затримання
та своє місцезнаходження; право
звернутися для отримання правової
допомоги до центру безоплатної
вторинної правової допомоги;
кімнати для розміщення затриманих
•
осіб впс «Жуляни» та «Львіваеропорт» забезпечено столами та
стільцями;
навчальні
питання
щодо
•
попередження катувань, жорсткого,
нелюдського та такого, що принижує
гідність
людини,
поводження
і покарання затриманих осіб
включено до програм підготовки
особового складу на 2015 рік.
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4.4. Результати моніторингу установ Державної міграційної
служби
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МІСЦЬ НЕСВОБОДИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО
ВІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Згідно зі ст.13 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини» моніторингу підлягають
такі установи Державної міграційної
служби України (далі – ДМСУ):
•

пункти тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні
(далі – ПТПІ);

•

пункти тимчасового розміщення
біженців57.

У складі ДМС України обладнані та
функціонують два ПТПІ, розраховані на
одночасне утримання в них 373 осіб:
− Волинський
ПТПІ
(передбачена
місткість – 165 осіб);
−

Чернігівський ПТПІ (передбачена
місткість – 208 осіб).

За офіційною інформацією міграційного
відомства
держави
протягом
2014 року у зазначених пунктах
перебувало 407 іноземців та осіб
без громадянства (2013 рік – 337). З
них: 312 осіб у Волинському ПТПІ, 95 –
у Чернігівському ПТПІ.
Зважаючи на те, що пункт тимчасового
57 З огляду на те, що відповідно до законодавства
України шукачі притулку, які проживають у пунктах
тимчасового розміщення біженців, не обмежені
державою у своєму праві вибору проживати чи не
проживати у таких пунктах, а також можуть за власним бажанням виходити за їх межі та повертатися,
національний превентивний механізм не здійснює
моніторинг цих установ. Водночас НПМ продовжує
постійний моніторинг нормативно-правових актів
у цій сфері з метою встановити, чи відносяться такі
пункти до місць утримання під вартою у визначенні
ст. 4 ФПКПП.

перебування іноземців та осіб без
громадянства, що розташований на
території Чернігівської області, протягом
другої половини 2013 року не діяв у
зв’язку з ремонтними роботами, у 2014
році представники Департаменту з
питань реалізації НПМ Секретаріату
Уповноваженого відвідали його двічі: у
серпні та грудні звітного року.
Під
час
моніторингових
візитів
адміністрація та персонал установ
не перешкоджали доступу членів
моніторингових груп до приміщень
та конфіденційному спілкуванню з
утримуваними особами.
За
результатами
конфіденційного
спілкування з іноземцями та особами
без
громадянства,
опитування
персоналу установ, вивчення службової
документації та огляду приміщень ПТПІ
проявів катувань та жорстокого
поводження з утримуваними особами
у 2014 році не виявлено.
За результатами моніторингових візитів
представниками Департаменту НПМ
відзначено, що адміністрація пункту,
керівництво Державної міграційної
служби України докладає можливих
зусиль для виконання отриманих
рекомендацій щодо попередження
нелюдського або такого, що принижує
гідність
людини,
поводження
з
«мешканцями» ПТПІ.
Зокрема, згідно з рекомендаціями НПМ
у міграційному відомстві розроблено
письмові пам’ятки для іноземців про
їх права, обов’язки, правила побуту,
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контактні дані організацій та установ, які
можуть надавати правову та інші види
допомоги. Також у Чернігівському ПТПІ
відремонтовано телевізор та відновлено
роботу таксофону, які не працювали під
час візиту до установи в серпні 2014 року.
Основні проблеми, що можуть кваліфікуватися як прояви неналежного
поводження, виявлені у Чернігівському ПТПІ у 2014 році
Як і раніше, адміністрація ПТПІ продовжує обмежувати доступ осіб, які
утримуються в ПТПІ, до контактів із
зовнішнім світом, насамперед з членами родини.
Зокрема,
продовжується
практика
вилучення у осіб при їх поміщенні до
ПТПІ мобільних телефонів, обладнаних
фото- та відеокамерами. Короткочасне
користування ними дозволяється лише
за рішенням директора установи.
З огляду на те, що ПТПІ не є
установою
виконання
покарань,
а особи, які у ньому утримуються,
понесли покарання за вчинення
адміністративного правопорушення ще
до поміщення до ПТПІ, таке обмеження
є явно непропорційним вчиненому
правопорушенню.
Але позитивним є те, що адміністрація не забороняє мігрантам постійно
користуватися мобільними телефонами, які не мають фото- та відеокамер.
Лише частково вирішено проблему,
пов’язану з відсутністю достатньої
кількості
кваліфікованих
медичних
працівників. Протягом року адміністрація
Чернігівського ПТПІ не спромоглася
прийняти на роботу фельдшера хоча б на
одну з трьох вакантних посад. Медичне
забезпечення
здійснюється
одним
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фельдшером та лікарем-терапевтом,
який працює за сумісництвом та буває в
пункті 1-2 рази на тиждень.
На руки іноземцям під час їх поміщення
до закладу не видавалися друковані
пам’ятки з інформацією про права
та
обов’язки
іноземців,
правила
внутрішнього розпорядку в ПТПІ,
здійснення дзвінків з таксофону та
іншої корисної інформації, що сприяла
б швидкій адаптації іноземців в
умовах ізоляції. Попри ствердження
керівництва установи про протилежне
та
демонстрування
друкованого
екземпляра пам’ятки, моніторингова
група ні в серпні, ні в грудні не побачила
таких пам’яток у жодного іноземця.
Незважаючи на те, що іноземці відбули
покарання, передбачене за вчинене
правопорушення,
вони
позбавлені
права зберігати особисті цінні речи при
собі (документи, вироби з дорогоцінних
металів, особисті гроші тощо).
Згадані речі безальтернативно вилучаються в іноземців при їх поміщенні
до ПТПІ та зберігаються у відповідному приміщенні установи.
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Кімната для зберігання особистих речей іноземців

Журнал обліку вилучених цінних речей іноземців та сейф з чарунками для їх зберігання

Під час першого моніторингового візиту у серпні іноземці (за винятком громадян
Афганістану) були позбавлені можливості перегляду будь-яких телепередач:
телевізор із супутниковим телебаченням у кімнаті для психологічного розвантаження
не працював. Справний телевізор був лише у кімнаті, де проживають громадяни
Афганістану.
Санітарно-гігієнічний стан туалету, душової та вбиральні під час обох моніторингових
візитів був незадовільним. Для прибирання у цих приміщеннях адміністрація
установи щодня призначає іноземців з числа тих, хто проживає на відповідному
поверсі гуртожитку.

РОЗДІЛ 4.

Стеля та вентиляція душової кімнати
гуртожитку

Згідно із записами у журналах обліку
занять у 2014 році з персоналом ПТПІ
були проведені три заняття з назвою
теми «Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження
і покарання», однак усне опитування
охоронців показало відсутність у них
необхідних знань у сфері недопущення
катувань та неналежного поводження.
Штатним розписом Чернігівського ПТПІ
передбачено дві посади перекладачів,
з яких лише одна укомплектована
спеціалістом, який вільно володіє
англійською та французькою мовами,
інша посада є вакантною протягом
тривалого часу. Як наслідок, існує
мовний бар’єр між персоналом закладу
та іноземцями, що в свою чергу
негативно впливає на стан поводження з
мігрантами.
У трьох багатомісних кімнатах (№№ 301,
308, 309) за кількістю ліжко-місць на одну
людину припадає лише 2,5 м2 житлової
площі замість 7 м2, передбачених мінімальними міжнародними стандартами.
У Чернігівському ПТПІ іноземці не мають
вільного доступу до інформації про
можливість отримання безоплатної
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Вбиральня гуртожитку для іноземців

вторинної правової допомоги та до
контактних даних центру поблизу
установи, що надає таку допомогу.
Недоліки у сфері нормативно-правового забезпечення, що зумовлюють
неналежне поводження:
Згідно із законодавством України, іноземці та особи без громадянства, які вчинили адміністративне правопорушення
(незаконне перебування на території
України або незаконний перетин державного кордону) за рішенням адміністративного суду можуть бути примусово видворені з України. До закінчення
заходів, необхідних для виконання рішення суду про примусове видворення,
вони утримуються під вартою у пунктах
тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства Державної міграційної служби України (ПТПІ).
Чинним законодавством повноваження
щодо прийняття рішень про поміщення
осіб до ПТПІ надано Державній
міграційній службі України та Державній
прикордонній службі України (Закон
України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства»; Закон
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку
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з прийняттям Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»» 16.10.2012 р. № 5453-ІV).
Отже, особа перебуває надзвичайно
тривалий термін (до 12 місяців) в
умовах фактичного позбавлення волі
за відсутності відповідного судового
рішення, що може розглядатися як
порушення її права на свободу.
Положення про пункт тимчасового
перебування
іноземців
та
осіб
без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, затверджене
наказом МВС України від 16.10.2007 р.
№ 390, не відповідає деяким нормам
законодавства України і міжнародним
стандартам у сфері захисту прав і свобод
іноземців, зокрема, щодо:
•

•
•

•

•
•

обов’язковості негайного доведення
до відома іноземця або особи без
громадянства при поміщенні до
ПТПІ на рідній чи іншій зрозумілій їй
мові вичерпної корисної інформації,
що прискорить адаптацію в умовах
обмеження свободи;
визначення чіткого переліку речей,
дозволених
(заборонених)
для
використання в ПТПІ;
виключення можливості поміщення
іноземців та осіб без громадянства
до так званих локалізованих кімнат
(як дисциплінарне покарання);
обов’язковості
письмового
дозволу медичного працівника
для поміщення іноземців та осіб
без громадянства до цих кімнат
та щоденного медичного нагляду
за станом психічного та фізичного
здоров’я таких осіб;
гарантування
конфіденційності
медичного огляду іноземців та осіб
без громадянства;
можливості в будь-який час за
власним бажанням здати особисті

•

речі та предмети на зберігання
уповноваженому
представнику
ПТПІ;
забезпечення можливості сім’ям
проводити денний час разом.

Стан виконання рекомендацій національного превентивного механізму,
наданих Державній міграційній службі України у 2014 році
У
сфері
регулювання:
−

нормативно-правового

рекомендації НПМ враховані у
проекті нової редакції Інструкції
про порядок утримання іноземців
та осіб без громадянства в пунктах
тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні;

з інших питань:
−

після візитів моніторингових груп
НПМ адміністрацією Чернігівського
ПТПІ за погодженням з центральним
офісом ДМС України розроблені та з
грудня 2014 року видаються кожній
особі під підпис безпосередню
під час поміщення до установи
листівки з інформацією щодо умов
їх перебування в установі для
ознайомлення утримуваних осіб
з правилами перебування в ПТПІ,
правами та обов’язками та іншою
корисною інформацією, що сприяла
б швидкій адаптації в умовах
утримання під вартою;
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−

−

усунено
пошкодження
кабелю
супутникового телебачення, а також
відремонтовано таксофон, який був
несправним під час першого візиту;
для забезпечення іноземців та
осіб без громадянства площею з
розрахунку не менше 7 м2 на одну
особу адміністрацією установи було
зменшено удвічі кількість ліжок у
багатомісних кімнатах № 301,308,
309.

•

Не реалізовано рекомендації НПМ
щодо:
•

•

надання іноземцям та особам без
громадянства можливості вільно
визначати
порядок
зберігання
власних цінних речей, грошей та
документів;
надання мігрантам, з огляду
на їх статус осіб, що відбули
адміністративне
покарання
за

•

•
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вчинене
правопорушення
та
очікують
закінчення
заходів,
необхідних для їх примусового
видворення за межі держави,
можливості постійно користуватися
мобільними
телефонами,
що
обладнані
фотота/або
відеокамерами та мають доступ до
інтернету;
доукомплектування
вакантних
посад фельдшерів у пункті охорони
здоров’я Чернігівського ПТПІ (за
офіційною позицією міграційного
відомства це питання є неактуальним
з огляду на незначну наповненість
ПТПІ);
включення до програм підготовки
персоналу,
який
залучається
до охорони затриманих осіб
навчальних матеріалів з питань
заборони катувань;
необхідності організації мовної
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підготовки персоналу ПТПІ для покращення комунікації з іноземцями.

4.5. Результати моніторингу установ Міністерства оборони
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МІСЦЬ НЕСВОБОДИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО
ВІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
За визначенням ст.13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини» моніторингу підлягають такі установи Міністерства оборони України:
дисциплінарний батальйон Військової служби правопорядку Збройних Сил
України (далі – дисбат ВСП ЗСУ);
гауптвахти;
кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців (далі – КТЗ);
спеціальні палати військових лікувальних закладів (далі – спецпалати);
військові частини Збройних Сил України58.
Кількість установ Міністерства оборони України
та осіб, які в них утримувались у 2012 – 2014 роках

•
•
•
•
•

вид установи

2012
(станом на
31.12.2012)

2013
(станом на
31.12.2013)

2014
(станом на
31.12.2014)

кількість
установ

кількість
осіб

кількість
установ

кількість
осіб

кількість
установ

кількість
осіб

дисциплінарний
батальйон

1

14

1

10

1

10

гауптвахти

4

64

2

19

1

43

кімнати для
тимчасово
затриманих в/сл

18

9

32

3

30

110

спеціальні
палати
військових
лікувальних
закладів

8

4

8

4

6

7

337

50582

239

11520

158

7902

військові
частини

У 2014 році працівниками Департаменту НПМ разом із громадськими моніторами
були повторно відвідані два місця несвободи оборонного відомства України:
−
−

гауптвахта Центрального управління Військової служби правопорядку Збройних
Сил України (далі – гауптвахта ЦУ ВСП ЗСУ);
клініка психіатрії Головного військового клінічного госпіталю Міноборони
України (далі – ГВКГ).

58 Маються на увазі військові частини, в яких громадяни України проходять строкову військову службу.
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Крим того, для моніторингу стану реалізації прав і свобод військовослужбовців
строкової служби була відвідана військова частина А0139, розташована у м. Києві.
Під час відвідувань представники керівництва установ не перешкоджали членам
моніторингових груп у доступі до місць тримання та конфіденційному спілкуванню
з військовослужбовцями.
Водночас, як й у 2013 році, мав місце випадок, коли моніторингова група була
вимушена протягом тривалого часу очікувати на дозвіл військового керівництва
щодо пропуску на територію установи (візит до в/ч А0139, м. Київ, час очікування – 50
хв.).
Порушеня прав засуджених, узятих під варту та
затриманих військовослужбовців у 2014

3
неналежні умови тримання

31
66

неналежне поводження
недостатня підготовка персоналу

Аналіз виявлених порушень свідчить, що більшість з них (66%) належить до сфери
матеріального забезпечення умов тримання, 31% пов’язані з неналежним поводженням й
3% – з недостатньою організацією і здійсненням підготовки персоналу установ з питань
попередження неналежного поводження з особами, які утримуються в місцях несвободи.

Порушень прав засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, а також військовослужбовців, які проходять військову строкову службу, що можуть розцінюватись як катування або жорстоке поводження, у 2014
році виявлено не було.
У результаті конфіденційного спілкування із засудженими, узятими під варту
та затриманими військовослужбовцями, опитування персоналу адміністрації
установ та охоронців, вивчення стану організації діяльності закладів та огляду
приміщень встановлено низку обмежень прав і свобод згаданої категорії осіб, які
можуть розцінюватись як нелюдське або таке, що принижує гідність людини,
поводження.
До них насамперед належать:
з питань неналежного поводження з особами
•

не забезпечується проведення прогулянок на свіжому повітрі для пацієнтів
клініки психіатрії ГВКГ – військовослужбовців строкової служби. Їх вихід з
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
будинку клініки здійснюється лише
у супроводі медперсоналу для
проведення медичних обстежень та
процедур;
у Журналі обліку застосування
засобів фізичного гамування до
пацієнтів клініки психіатрії ГВКГ не
фіксуються всі випадки застосування
таких засобів;

щодо забезпечення
тримання

належних

•

умов

у клініці психіатрії ГВКГ
•
•

•

пацієнти розміщуються в палатах по
10-12 осіб, свіжого повітря в палатах
недостатньо;
туалет загального користування для
жінок і чоловіків, доступ до нього
обмежений
(туалет
зачинений,
відкривається санітаром щогодини
або за проханням пацієнтів);
паління здійснюється у туалеті,
провітрювання туалету недостатнє;

у спальних приміщеннях в/ч А0139
•

•
•

у
сфері
регулювання
•

з питань неналежного поводження з
особами
•

•

фактична площа на одну особу
є меншою за рекомендовану
мінімальними стандартами (2,8 м2
замість 4 м2);
відсутня припливно-витяжна та
примусова механічна вентиляція;
більша частина матраців, подушок
та ковдр, якими користується
особовий склад строкової служби, є
зношеними та потребують заміни.

До інших проблем, які негативно
впливають на стан дотримання прав
і свобод військовослужбовців в установах, підпорядкованих Міністерству
оборони України, належать:

не

нормативно-правового

запроваджено

процедуру

реалізації права пацієнтів звертатись
у конфіденційному порядку із
скаргами до відповідних органів
влади поза межами лікувального
закладу
Міністерства
оборони
України;
МОЗ України не затверджена
офіційна
форма
фіксації
усвідомленої
згоди
пацієнтом
на
госпіталізацію
до
клініки
психіатрії ГВКГ відповідно до вимог
ст. 1 Закону України «Про
психіатричну допомогу»;

•

більшість
опитаних
пацієнтів
клініки психіатрії ГВКГ не володіють
інформацією щодо мети лікування,
свого діагнозу, назв ліків, що вони
вживають та наслідків їх дії на
організм. Деякі пацієнти не знають, з
якої причини вони були направлені
до психіатричної лікарні;
не усунено проблему, пов’язану
з
безпідставним
вилученням
мобільних телефонів у пацієнтів
клініки
психіатрії
ГВКГ
–
військовослужбовців
строкової
служби, щодо яких немає рішення
лікаря про введення таких обмежень.
Рішенням начальника клініки їм
дозволено спілкуватися з рідними та
близькими особами по мобільному
телефону тільки у вівторок та
п’ятницю з 15.00 до 16.00 у кімнаті
сестри-господарки, де зберігаються
вилучені у пацієнтів мобільні
телефони та зарядні пристрої до них;
військовослужбовці
строкової
служби не обізнані з правом
користуватися
мобільними
телефонами у вільний від виконання
службових обов’язків час (в/ч А0139);

щодо навчання персоналу
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навчальні матеріали з питань
попередження
катування
засуджених, узятих під варту та
затриманих
військовослужбовців
до стандартів підготовки особового
складу
підрозділів
організації
охорони та патрульно-постової
служби
органів
управління
(військових
частин)
Військової
служби правопорядку у 2014 році не
включені;
військовослужбовці,
які
охороняють осіб, що утримуються
у дисциплінарному батальйоні та
на гауптвахті ЦУ ВСП ЗСУ, слабо
обізнані з питань недопущення
катувань
та
жорстокого
поводження
із
засудженими,
заарештованими та затриманими
військовослужбовцями.

ЗСУ) протягом 2014 року, як і у 2013 році,
реалізовано близько половини наданих
рекомендацій, переважно тих, що не
потребують значних фінансових витрат.
У
сфері
регулювання:

Монітори
відмітили
прогрес
у
ставленні до утриманців та покращенні
матеріально-побутових
умов
їх
перебування у місцях, що були відвідані.
За офіційною інформацією, яку було
отримано від оборонного відомства (ВСП

нормативно-правового

1.

До
Інструкції
про
порядок
відбування покарання засуджених
військовослужбовців
у
виді
тримання
в
дисциплінарному
батальйоні (затвердженої наказом
Міністра оборони України від
29.11.2004 р. № 567, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 10
грудня 2004 року за № 1572/10171)
внесено зміни щодо:

−

права засуджених військовослужбовців за рахунок особистих коштів
передплачувати й одержувати газети, журнали, інші періодичні видання
без обмеження їх кількості, а також у
порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону,
вести телефонні розмови без обмеження їх кількості, у тому числі під
час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я;
обов’язковості надання засудженим
військовослужбовцям побачення з
адвокатом наодинці для одержання
правової допомоги, у тому числі під
час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я;
гарантування засудженим військовослужбовцям, які перебувають
на лікуванні, правової допомоги та
можливості здійснювати телефонні
розмови відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

Стан
реалізації
рекомендацій
Уповноваженого, наданих у 2014 році
Результати
роботи
засвідчили,
що
керівництво
Міністерства
оборони України, Військової служби
правопорядку Збройних Сил України
та військових частин, що були відвідані
повторно, вживає певних кроків для
реалізації рекомендацій національного
превентивного
механізму
щодо
попередження катувань, жорстокого
та такого, що принижує гідність
людини, поводження із засудженими,
заарештованими
та
затриманими
військовослужбовцями,
а
також
військовослужбовцями
строкової
служби.
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−

−

2.

До Інструкції про порядок і
умови
утримання
засуджених,
узятих під варту та затриманих
військовослужбовців (затвердженої
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
наказом Міноборони України від
26.09.2013 р. № 656, зареєстрованої
у Мін’юсті 16.10.2013 р. за №
1775/24307) внесено зміни, зокрема,
щодо:

−

−
−

−
−

−

заборони перегляду кореспонденції,
яку
засуджені
адресують
Уповноваженому
Верховної
Ради України з прав людини,
Європейському
суду
з
прав
людини, а також іншим відповідним
органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є
Україна, уповноваженим особам
таких міжнародних організацій,
прокурору, захиснику у справі,
та кореспонденції, яку засуджені
одержують від зазначених органів та
осіб;
заборони погіршення встановлених
норм харчування у разі поміщення
до одиночної камери;
обмеження реалізації права на
здійснення свободи сповідувати
будь-яку релігію або виражати
переконання, пов’язані зі ставленням
до релігії, на гауптвахтах (КТЗ) та у
спеціальних палатах лише в обсязі,
передбаченому
Кримінальновиконавчим кодексом України;
вимог до обладнання кімнат для
проведення короткострокових та
тривалих побачень;
поширення на засуджених до арешту
на гауптвахті військовослужбовців
прав, обов’язків, заборон і обмежень,
встановлених
кримінальновиконавчим законодавством для
осіб, які відбувають покарання у виді
позбавлення волі;
отримання медичної допомоги і
лікування, у тому числі платних
медичних послуг, за рахунок
особистих грошових коштів чи
коштів рідних та близьких у закладах

−

−

−

−

охорони здоров’я, які мають ліцензію
Міністерства охорони здоров’я
України та не віднесені до відання
Міністерства оборони України;
одержання правової допомоги від
адвокатів або інших фахівців у галузі
права, які за законом мають право
на надання правової допомоги
особисто
чи
за
дорученням
юридичної особи;
поширення права на одержання
правової допомоги на засуджених
військовослужбовців,
що
перебувають
на
лікуванні
в
стаціонарних закладах охорони
здоров’я;
відміни
обмежень
засудженим
військовослужбовцям на телефонні
розмови (у тому числі у мережах
рухомого (мобільного) зв’язку), у
тому числі й під час перебування
в стаціонарних закладах охорони
здоров’я, а також на право
користуватися глобальною мережею
Інтернет;
створення
самодіяльних
організацій з числа засуджених
військовослужбовців та їх участі у
таких організаціях на добровільної
основі.

З питань покращення умов утримання
засуджених, заарештованих та узятих
під варту військовослужбовців:
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закінчено ремонтно-будівельні роботи щодо обладнання однієї камери гауптвахти ЦУ ВСП
ЗСУ (на 3 особи) відповідно до вимог європейських пенітенціарних правил та рекомендацій
Уповноваженого.

Щодо включення навчальних матеріалів
з питань попередження катувань до
програм підготовки особового складу:
з огляду на рекомендації національного
НПМ, що надавалися оборонному
відомству держави, у Військовій службі
правопорядку Збройних Сил України
питання
попередження
катування
засуджених, узятих під варту та

затриманих
військовослужбовців
включено наприкінці 2014 року до
стандартів підготовки особового складу
підрозділів організації охорони та
патрульно-постової служби органів
управління (військових частин) ВСП ЗСУ
та до організаційно-методичних вказівок
з підготовки згаданих підрозділів на 2015
навчальний рік.

4.6. Результати моніторингу установ Державної судової
адміністрації України
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МІСЦЬ НЕСВОБОДИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО
ВІДАННЯ ДСА УКРАЇНИ
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини» моніторингу НПМ
підлягають приміщення (кімнати) для
підсудних (засуджених) в апеляційних та
місцевих судах загальної юрисдикції.
Згідно зі ст. 145 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів»,
організаційне забезпечення діяльності
органів
судової
влади
здійснює
Державна судова адміністрація України
(далі – ДСА України), у тому числі через

свої територіальні управління.
Відповідно до згаданого Закону до
її повноважень, зокрема, віднесено:
забезпечення належних умов діяльності
судів загальної юрисдикції; підготовка
матеріалів для формування пропозицій
щодо бюджету судів.
За офіційною статистикою, наданою ДСА
України, у 2014 році на території держави
діяли 25 апеляційних судів та 637
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місцевих судів загальної юрисдикції59.
Приміщення
для
обвинувачених
(підсудних/засуджених) облаштовані та
використовуються в усіх 25 апеляційних
судах (100%) та у 448 місцевих загальних
судах (70,3%).
Протягом 2014 року було відвідано 7
місцевих судів загальної юрисдикції:
•
•
•
•
•
•
•

Солом’янський районний суд м. Києва;
Дніпровський районний суд м. Києва;
Святошинський районний суд м.
Києва;
Бориспільський міськрайонний суд
Київської області;
Ріпкінський
районний
суд
Чернігівської області;
Придніпровський
районний
суд
Черкаської області;
Соснівський районний суд Черкаської
області.

представників судів та охоронців,
вивчення службової документації та
огляду приміщень судів установлено,
що проявами жорстокого поводження
із
обвинуваченими
(підсудними/
засудженими) у 2014 році залишились:
a. переповненість камер для обвинувачених (підсудних/засуджених)60;
b. невідповідність приміщень для обвинувачених (підсудних/засуджених)
міжнародним мінімальним стандартам утримання61;

Керівництво судів переважно сприяло
роботі моніторингових груп НПМ,
посадові особи, які здійснювали
охорону обвинувачених (підсудних/
засуджених) під час їх знаходження у
суді, не перешкоджали конфіденційному
спілкуванню моніторів з останніми.
Типові порушення прав і свобод обвинувачених (підсудних/засуджених),
що виявлялися у 2014 році
1.

Як і минулого року, прояви
жорстокого, нелюдського або
такого, що принижує гідність
людини,
поводження
були
встановлені в усіх судах, що були
відвідані.

За
результатами
конфіденційного
спілкування
із
обвинуваченими
(підсудними/засудженими), опитування
59 Не враховано суди, розташовані на території
Автономної Республіки Крим. Інформація про кількість судів, розташованих на території Луганської
та Донецької областей, – станом на 01.01.2014 р.

60 Наприклад, у камерах Дніпровського районного суду м. Києва на час відвідування знаходилось по
2 людини, тож на кожну людину приходилось 1,4 м2
площі при національній нормі не менше 4 м2 (ДБН
В.2.2-26:2010. Суди).
61 Площа одиночних камер у Придніпровському
районному суді м. Черкаси становить 1,2–1,3 м2; у
Ріпкінському районному суді Чернігівської області
– 1м2; Святошинському районному суді м. Києва –
0,7 м2.

РОЗДІЛ 4.

Соломенський районний суд м. Києва

c.
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Святошинський районний суд м. Києва

відсутність повноцінного або будь-якого харчування у день участі обвинуваченого (підсудного/засудженого) у судовому засіданні62;

Порція на 3-х осіб на заміну обіду у
Дніпровському районному суді м. Києва

d.

відсутність у приміщеннях свіжого повітря для дихання через його перенасиченість табачним димом та неефективність вентиляції.

62 Дніпровський районний суд м. Києва: особам, яких доставили з Лук’янівського слідчого ізолятору, на
заміну обіду видали по одній скибці білого хліба та одному вареному курячому яйцю; Придніпровський
районний суд м. Черкаси: підсудний С. не отримав нічого на заміну обіду.

152

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

Дніпровський районний суд м. Києва

Святошинський районний суд м. Києва

Щодо обмежень прав і свобод обвинувачених (підсудних/засуджених), які відносяться до нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження.
a.

в багатьох судах в залах судових засідань, як і раніше, використовуються металеві клітки замість загороджень з органічного скла;

Дніпровський районний суд м. Києва

b.

Ріпкінський районний суд
Чернігівської області

у багатьох судах немає туалетів та джерел питної води для підсудних. Існуючі
туалети знаходяться в антисанітарному стані.

РОЗДІЛ 4.

Дніпровський районний суд м. Києва

Серед інших типових проблем слід
відзначити такі:
a.

забезпечені
не
всі
суди
бактерицидними лампами для
дезінфекції залів судових засідань,
приміщень для підсудних/засуджених
і конвою;

b.

не всюди створені належні умови
для забезпечення участі у судовому
засіданні людей з особливими
потребами
(наприклад,
немає
пандусів, поручнів тощо);

c.

у приміщеннях для підсудних/
засуджених відсутні умови для їх
конфіденційного
спілкування
із
захисниками.

Про факти жорстокого поводження
з підсудними/засудженими під час їх
перебування в приміщеннях судів ішлося
також у скаргах громадян України, що
протягом 2014 року надходили на адресу
українського Омбудсмена.
Так, з 15 звернень громадян до
Уповноваженого щодо жорстокого
або нелюдського поводження з ними
у місцевих загальних судах чотири
стосувались утримання в металевій
клітці у залі для судових засідань,

153

Соломенський районний суд м. Києва

чотири – щодо ненадання медичної
допомоги, по два – з питань залишення
без їжі, нелюдських умов у камерах
та неможливості ознайомлюватись з
матеріалами справи.
За
кожним
таким
зверненням
направлялися
листи
до
органів
прокуратури
та
територіальних
підрозділів
Державної
судової
адміністрації з вимогою провести
відповідні
перевірки,
надавалися
доручення регіональним представникам
Уповноваженого з прав людини.
Приклад: у серпні 2014 року
Уповноваженим
було
відкрито
провадження у справі порушення
прав громадянина І., в рамках
якого
були
надіслані
запити
до органів прокуратури. Згідно
з
офіційним
повідомленням
Військової прокуратури Південного
регіону України, за результатами
проведеної
перевірки
доводи
громадянина І. не підтвердилися,
«відтак підстави для прокурорського
реагування, внесення відомостей
про кримінальне правопорушення
до ЄРДР, відсутні». З огляду на те,
що це рішення цілком не відповідає
вимогам чинного КПК (відповідно
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до вимог ч. 1, ст. 214 КПК, слідчий,
прокурор
невідкладно,
але
не
пізніше 24 годин після подання
заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або
після самостійного виявлення ним
з будь-якого джерела обставин,
що можуть свідчити про вчинення
кримінального
правопорушення,
зобов’язаний
внести
відповідні
відомості до Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
та
розпочати
розслідування),
Уповноважений
звернувся
до
Генеральної прокуратури України
з вимогою додатково розглянути
заяву громадянина І. Генеральна
прокуратура
після
вивчення
звернення зобов’язала прокуратуру
регіону внести наведені у заяві
гр. І. відомості про кримінальне
правопорушення
до
Єдиного
реєстру досудових розслідувань та
здійснити всебічне розслідування за
цією ситуацією.
Стан виконання рекомендацій Уповноваженого, наданих Державній судовій адміністрації України протягом
2014 року
Результати діалогу з Державною
судовою адміністрацією, повторних
візитів, аналіз отриманої Департаментом
НПМ інформації щодо реалізації наданих
рекомендацій засвідчили, що у 2014
році судовим відомством організовано і
проведено значну роботу з облаштування
нових та ремонту існуючих приміщень
для підсудних (засуджених) у судах.
Так, нові приміщення облаштовано
в
Братському
районному
суді
Миколаївської області, Роменському
районному суді Сумської області,
Самбірському
міськрайонному
суді
Львівської
області,
Тячівському

районному суді Закарпатської області
та Орджонікідзевському районному суді
м. Маріуполь.
Створено належні умови для перебування
підсудних/засуджених у 13 місцевих
загальних
судах
(Брусиловського,
Ємільчинського,
Лугинського,
Романівського, Черняхівського районів
та Коростенського міськрайонному суді
Житомирської області, Зіньковського та
Лохвицького районних судів Полтавської
області, Київського районного суду м.
Полтави, Франківського районного
суду м. Львова, Крюківського районного
суду м. Кременчук, Середино-Будського
районного суду Сумської області
та Христинівського районного суду
Черкаської області, Світловодського
міськрайонного суду Кіровоградської
області).
Модернізовано системи вентиляції
у 7 місцевих судах, у тому числі в
Придніпровському та Соснівському
районних судах м. Черкаси, які у 2014
році
відвідувались
регіональним
координатором
Уповноваженого
в
Черкаській області.
Вирішено проблему опалення у 7
районних судах Одеської області
(Арцизький, Кілійський, Любашівський,
Овідіопольський,
Ренійський,
Савранський, Ширяївський райони).
Виділено
окремі
кімнати
для
конфіденційного спілкування адвокатів
з підсудними/засудженими в 3 судах
(Надвірнянський районний суд ІваноФранківської
області,
Петрівський
районний
та
Світловодський
міськрайонний суди Кіровоградської
області).
Протягом року проведено заміну 122
існуючих
стаціонарних
металевих
загороджень у залах для судових

РОЗДІЛ 4.
засідань на загородження зі спеціального
захисного скла. З них: в апеляційних судах
– 19 загороджень, у місцевих загальних
судах – 103.
У 2014 році закінчено облаштування
апеляційних та місцевих загальних судів
системами відеоконференцзв’язку з
установами Державної пенітенціарної
служби України.

установ
виконання
покарань
Державної
кримінальновиконавчої служби України щодо
проведення процесуальних дій у
режимі відеоконференції під час
кримінального провадження;
−

В нормативно-правової сфері:
−
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розроблено
проект
Порядку
взаємодії
судів
загальної
юрисдикції та слідчих ізоляторів,

спільно з Національною школою
суддів України розроблено та
включено до Типових планів
підготовки працівників апаратів
судів, у тому числі судових
розпорядників на 2015 рік теми
занять із заборони катувань осіб, які
знаходяться під вартою.

4.7. Результати моніторингу установ Міністерства освіти і
науки України
4.7.1. Загальний опис місць несвободи, що належать до відання
Міністерства освіти і науки України
До закладів системи освіти, що
підлягають моніторингу працівниками
національного превентивного механізму,
належать:
•

•

•
•
•
•
•
•

загальноосвітні
школи-інтернати
– 324 заклади, в тому числі для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, – 27
закладів;
спеціальні загальноосвітні школиінтернати – 290 закладів, у тому числі
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, – 15;
навчальні реабілітаційні центри – 48;
загальноосвітні санаторні школиінтернати – 71;
дитячі будинки – 64;
загальноосвітні школи соціальної
реабілітації – 2;
професійні училища соціальної
реабілітації – 2.
Всього в інтернатних установах
державної та комунальної форм

•
•
•
•
•
•
•

власності на початок 2014 – 2015
навчального року навчалося та
проживало близько 115 тис. учнів та
дітей дошкільного віку.
Упродовж 2014 року працівники
Департаменту НПМ відвідали 7
установ системи освіти:
Білоцерківська
спеціальна
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів
(Київська область);
Київська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 4 (для дітей з
порушеннями зору);
Львівська
спеціальна
загальноосвітня школа № 102;
Львівська
спеціальна
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Марії Покрови (для глухих дітей);
Новоайдарська
санаторна
загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ
ступенів (Луганська область);
Хустська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат
І–ІІ
ступенів
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(для дітей зі зниженим слухом)
(Закарпатська область);

Чернівецька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 2.
Типові порушення прав осіб, виявлені
під час моніторингових візитів
Згідно з міжнародними принципами,
дитина та її батьки мають право вибору
форми освіти. Разом із тим, моніторинг
спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів свідчить про те, що дітям
з особливими потребами, які, крім
основного, мають супутні хронічні
захворювання (епілепсія, стійкий енурез
і енкопрез, страждають на терапевтичнорезистентні судомні напади) доступна
лише індивідуальна форма навчання
в
домашніх
умовах.
Відповідна
заборона встановлена Положенням
про спеціальну загальноосвітню школуінтернат для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, затвердженим наказом МОН
України від 15.09.2008 р. № 852.
Однак, як встановлено під час
моніторингових візитів, адміністрації
шкіл, діючи в інтересах дитини,
часто вимушені порушувати вимоги
вищезазначеного наказу, приймаючи
таких дітей до закладу. Шкільні педагоги
інтенсивно працюють із батьками,
переконують їх зайнятися лікуванням
супутніх захворювань своїх дітей.
Упродовж певного часу діти перебувають
у
спеціальних
школах-інтернатах
лише вдень, а згодом більшість із них
вчиться і постійно проживає разом з
іншими дітьми. Педагоги (дефектологи,
сурдологи та логопеди) наголошують,
що перебування дитини з інвалідністю
в дитячому колективі, без абсолютної
ізоляції від суспільства, позитивно

відображається на її реабілітації в цілому.
В Україні на сьогодні функціонує 23
спеціальні школи для глухих та 18
шкіл для дітей зі зниженим слухом, в
яких навчається 4192 дитини. Діти з
інвалідністю в таких спеціалізованих
школах-інтернатах
користуються
слуховими апаратами, що призначені
для людей похилого віку (в яких
зниження слуху пов’язане з віковими
фізіологічними змінами) і абсолютно
не забезпечують формування мовного
слуху у глухих від народження дітей чи
дітей із вродженим зниженим слухом.
Мова не йде про індивідуальний
слуховий апарат чи вушну вкладку, а
лише про можливість обрати модель
та налаштувати слуховий апарат з
урахуванням характеру і ступеня
порушення слуху конкретної дитини. У
відвіданих школах-інтернатах не було
жодної дитини, якій імплантаційне
слухопротезування було проведено
за державні кошти. Багато дітей
мають
двостороннє
зниження
слуху та потребують бінаурального
протезування.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про
затвердження порядку забезпечення
інвалідів і дітей-інвалідів технічними
та іншими засобами» дитина не може
одночасно отримати два слухові апарати
відразу після встановлення інвалідності.
Таким чином, втрачається час і такі діти
позбавляються можливості досягнути
прийнятного рівня розвитку слуху і
мовлення, позбавитись бар’єрів, що
перешкоджають спілкуванню глухих
дітей зі світом людей, які чують.
Варто звернути на увагу на той факт, що
скринінг слуху новонароджених ще у
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пологовому будинку є стандартизованою
автоматичною процедурою об’єктивного
дослідження слуху в усьому світі.
Запізніла діагностика порушень слуху
у дітей після 18 місяців призводить до
розвитку глухонімоти і, як наслідок, до їх
інвалідизації.
На жаль, на сьогодні в Україні не
запроваджені
програми
раннього
виявлення та корекції порушень слуху у
дітей, хоча стандарти здійснення таких
програм сформульовані Об’єднаним
Комітетом зі скринінгу дітей та
Спеціальною Комісією із проблем слуху у
дітей та новонароджених Американської
академії педіатрії ще в 2000 році і є
загальноприйнятими в усьому світі.

–

часто спальні кімнати після підйому
до вечора замикаються на ключ,
а діти зберігають особисті речі в
класних чи ігрових кімнатах;

–

відсутність у спальних корпусах
кімнат для ігор, проведення дозвілля,
спілкування дітей у вечірній
позаурочний час за наявності у

Більшість дітей зі значною втратою
слуху, які вчасно отримують якісну
слухопротезну
допомогу,
успішно
навчаються у звичайних масових школах.
Ця проблема потребує подальшого
дослідження та детального вивчення
у ході моніторингу установ для дітей з
метою надання рекомендацій щодо її
усунення.
За результатами моніторингових візитів
до названих вище установ Міністерства
освіти і науки України встановлено
порушення прав вихованців на
приватність і особистий простір,
належне медичне обслуговування
та реабілітацію, достойний рівень
життя:
–

досить часто, попри достатню
кількість
приміщень,
діти
розміщуються
нерівномірно
з
перенавантаженням – до 12–14
спальних місць в одній кімнаті.
В спальних кімнатах відсутні
приліжкові тумбочки, шафи, столи та
стільці;
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закладі вільних приміщень;

−

неналежним чином здійснюється забезпечення спеціальною методичною
літературою та підручниками, сучасними безкоштовними комп’ютерними
навчальними та розвивальними програмами (зокрема, курсом «Видима мова»),
навчальними посібниками для педагогів і вихованців з особливими потребами.

Значна кількість недоліків, виявлених під час моніторингових візитів до
закладів системи освіти, стосується необхідності проведення ремонту в
спальних кімнатах, душових, вбиральнях, пральнях, актових та спортивних
залах:
–

Львівська спеціальна загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Марії Покрови (для
глухих дітей) потребує негайного ремонту фасаду та побудови спортивного залу,
оскільки на сьогоднішній день заняття з фізкультури проводяться в абсолютно
непристосованому для цього підвальному приміщенні;
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робочих місць; столярний цех
на 3-4 робочі місця, актовий зал.
У перспективі – реорганізувати
заклад у спеціальну загальноосвітню
школу-інтернат І-ІІІ ступенів з
профільним навчанням з чотирьох
професій: оператора комп’ютерного
набору, лозоплетільника, швачки і
столяра. Плавальний басейн міг би
використовуватися громадою м.
Хуст, адже на території міста немає
жодного басейну, де діти могли б
навчатися плаванню;

–

потребує завершення розпочата
ще у 2009 році реконструкція
шкільної майстерні, гаражу та
складських приміщень під центр
трудової та фізичної реабілітації
дітей у Хустській спеціальній
загальноосвітній
школі-інтернаті
І–ІІ ступенів (для дітей зі зниженим
слухом), У центрі згідно з проектом
передбачається плавальний басейн,
кабінет лікувальної фізкультури,
столярна і слюсарна майстерні
для хлопців, швейна майстерня
для дівчат; швейний цех на 10

−

санвузли в закладах потребують заміни непрацюючих унітазів або встановлення
між унітазами перегородок. Крім того, в деяких закладах туалетні кабіни не мають
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дверей, що є порушенням п.7.5 Державних санітарних правил і норм 5.5.2.008-01
«Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу», якими передбачено, що в туалетних кабінах для
дівчаток одна кабіна має бути з дверима і замком.

Разом з тим серед відвіданих у ході моніторингу інтернатів є такі, де чітко витримуються
міжнародні та державні норми і вимоги до облаштування установ, в яких для дітей
створено комфортні комунально-побутові умови як складової реалізації права на
достатній рівень життя, передбаченого ст. 3, 16, 23, 27 Конвенції ООН про права
дитини.

Спальна
кімната
у
Чернівецькій
спеціальній загальноосвітній школіінтернаті № 2; навчальний кабінет та
тренажерний зал у Хустській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернаті І–ІІ
ступенів (для дітей зі зниженим слухом)

(Закарпатська область)
Стан виконання рекомендацій Уповноваженого, наданих протягом 2014
року Міністерству освіти і науки
України
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Згідно
з
інформацією,
наданою
Міністерством освіти і науки, у відповідь
на рекомендації Уповноваженого було
вжито низку заходів.
У Київській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернаті № 17
•
•
•
•

•
•
•
•

•

територія огороджена огорожею з
воротами;
демонтовано ґрати на вікнах та
решітки при вході на 4-й поверх, де
розміщені спальні кімнати;
у семи кімнатах 1-го поверху
проведено ремонтні роботи із
заміною вікон на металопластикові;
проведено перевірку та частковий
ремонт прифундаментової обмостки
для попередження підтоплення
ґрунтовими водами підвального
приміщення харчоблоку;
медичний
блок
забезпечений
медикаментами в повному обсязі;
переміщено сенсорну кімнату та
взуттєву майстерню;
відремонтовано прогнилу за час
експлуатації дощату підлогу 1-го
поверху;
на інформаційних стендах 1-го
поверху школи-інтернату розміщено
інформацію щодо номерів «гарячих
ліній» державних органів влади та
скриньку для скарг та пропозицій;
бібліотечний фонд школи-інтернату
поповнено букварями для навчання
розумово
відсталих
дітей
та
підручниками для загальноосвітньої
початкової школи.

•
•

з метою приведення у відповідність
до чинного законодавства статутних
документів
школи-інтернату
та
погоджено Оболонською районною
в м.Києві державною адміністрацією

що саме зроблено;
режим роботи санаторної школиінтернату приведено у відповідність
до вимог ДСанПіН;
врегульовано питання користування
мобільними телефонами.

У Білоцерківській спеціальній загальноосвітній школі І-ІІ ст. (для глухих дітей):
•
•
•

•

встановлено 118 металопластикових
вікон (70% від потреби);
відремонтовано 2 спальні кімнати
для дівчаток, спортивний зал та
коридор 3-го поверху;
забезпечено цілодобовий вільний
доступ вихованців до питної води
– у навчальних приміщеннях та у
шкільній їдальні встановлено кулери
з питною водою;
заклад забезпечено підручниками
та
навчально-методичними
посібниками згідно з переліком
видань,
рекомендованих
Міністерством освіти і науки України
для використання у спеціальних
загальноосвітніх закладах – у
грудні 2014 року школа-інтернат
доотримала нові видання навчальної
літератури для підготовчого та 1-6
класів.

У Городнянській загальноосвітній школіінтернаті І-ІІІ ступенів:
•

У Київській загальноосвітній санаторній
школі-інтернаті № 22:
•
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•
•
•

вжито заходів щодо приведення
шкільних
приміщень,
класних
кімнат у належний стан, графік
генеральних прибирань школиінтернату погоджено сектором
Держепіднагляду ЧМУ ДСЕСУ у
Чернігівській області;
проведено ремонт у вбиральні для
хлопчиків;
відремонтовано витяжну шафу в
кабінеті хімії;
проведено поточні ремонтні роботи
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гуртожитків на загальну суму понад
43 тис. грн.;
восени 2014 року здійснено ремонт
протирадіаційного укриття закладу
на загальну суму понад 41 тис. грн.

•

У Городнянській спеціальній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів:

•

•

•
•

•

здійснено ремонт навчального
корпусу та гуртожитків;
на 2-му поверсі навчального корпусу
закладу встановлено сучасні віконні
блоки на загальну суму понад 99 тис.
грн.;
з метою підтримання належної
температури
в
приміщеннях
школи-інтернату в зимовий період
проведено ремонтні роботи із

заміною димової труби в котельні на
суму понад 90 тис. грн.;
з метою забезпечення права
вихованців на приватність у душовій
банно-прального
комплексу
встановлено перегородки;
придбано нові приліжкові тумбочки
для
особистих
речей
дітей;
забезпечено вільний доступ до
мережі Інтернет; заасфальтовано
подвір’я школи-інтернату, доріжки
викладено тротуарною плиткою; у
коридорі 1-го поверху навчального
корпусу обладнано постійно діючий
стенд «Психологічна служба», на
якому розміщено номери телефонів
«гарячих ліній».

4.8. Результати моніторингу установ Міністерства соціальної
політики України
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ НПМ
Відповідно до інформації, наданої Міністерством соціальної політики України, мережа
стаціонарних установ системи соціального захисту населення у 2014 році налічувала:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кількістьдля
ЦСПРД
та притулків
для дітей
(2011-2014
будинки-інтернати
громадян
похилого
віку та
інвалідів р.р.)
– 67 установ (7025
осіб);
100
пансіонати для ветеранів війни та праці, геріатричні пансіонати – 28 установ
90
(5726
осіб);
80
Центри соціально-психологічної
спеціальні будинки-інтернати – 2 установи (256 осіб); реабілітації дітей
70
60
психоневрологічні інтернати – 144 установи (28262 особи);
50
дитячі будинки-інтернати – 49 установ (2436 осіб);
40
Притулки для дітей
стаціонарні відділення територіальних центрів соціального
обслуговування
30
(надання соціальних послуг) – 339 установ;
20
10
центри соціально-психологічної реабілітації дітей – 86 установ;
0
притулки
для дітей – 42 установи.

Кількість ЦСПРД та притулків для дітей (2011-2014 рр.)
Чисельність осіб, які проживають у дитячих будинках-інтернатах (станом на
01.01.2015 р.)
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Чисельність осіб, які проживають в дитячих
будинках-інтернатах (станом на 01.01.2015 р.)
192

Дитячий будинок-інтернат
(діти віком від 4до 8 років)
Дитяче відділення
(при інтернатній установі
для дорослих)

2390
3370

Молодіжне відділення
Психоневрологічні
відділення

46

Статистика
відвідувань
місць
установ системи соціального захисту
населення
Протягом 2014 року працівники
Департаменту спільно з регіональними
координаторами Уповноваженого ВРУ
з прав людини відвідали 28 установ
системи соціального захисту населення
та Служби у справах дітей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виноградівський геріатричний інтернат (Закарпатська область);
Київського психоневрологічного інтернату (м. Київ);
Малиженський психоневрологічний
інтернат (Харківська область);
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат (м. Київ);
Романівський дитячий будинок-інтернат (Житомирська область);
Комарівський дитячий будинок-інтернат (Харківська область);
Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (Харківська область);
Чугуївський Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей (Харківська область);

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування Чугуївської райдержадміністрації (Харківська область);
Балтський психоневрологічний інтернат (Одеська область);
Ананьївський дитячий будинок-інтернат (Одеська область);
Смілянський психоневрологічний
інтернат (Черкаська область);
Кіровський будинок інвалідів (Запорізька область);
Любицький психоневрологічний інтернат (Запорізька область);
Чернігівський дитячий будинок-інтернат (Запорізька область);
Рівненський геріатричний пансіонат
(Рівненська область);
Львівський геріатричний пансіонат
(Львівська область);
Стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування населення Бережанського району (Тернопільська область);
Ніжинський дитячий будинок-інтернат (Чернігівська область);
Одеський дитячий будинок-інтернат
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(Одеська область);
Ротмістрівський будинок-інтернат
для громадян похилого віку та інвалідів (Черкаська область);
Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Чигиринського району
(Черкаська область);
Степівський дитячий будинок-інтернат (Миколаївська область);
Вільшанський дитячий будинок-інтернат (Закарпатська область);
Теплівський психоневрологічний інтернат (Луганська область);
Старобільський психоневрологічний інтернат (Луганська область);
Київський геріатричний пансіонат
(м. Київ);
Чернігівський геріатричний пансіонат (Чернігівська область).

нормативним актом:
−

у психоневрологічних інтернатах
функціонують
кімнати,
що
використовуються
для
ізоляції
підопічних,
які
перебувають
у гострому психічному стані
(Малиженський психоневрологічний
інтернат
(Харківська
область),
Кіровський будинок інвалідів і
Любицький
психоневрологічний
інтернат (Запорізька область));

З них повторні моніторингові візити були
здійснені до таких установ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Київський психоневрологічний інтернат (м. Київ);
Комарівський дитячий будинок-інтернат (Харківська область);
Чернігівський дитячий будинок-інтернат (Запорізька область);
Рівненський геріатричний пансіонат
(Рівненська область);
Ніжинський дитячий будинок-інтернат (Чернігівська область);
Степівський дитячий будинок-інтернат (Миколаївська область);
Вільшанський дитячий будинок-інтернат (Закарпатська область);
Київський геріатричний пансіонат
(м. Київ).

Порушення і недоліки, виявлені
в ході візитів до установ системи
соціального захисту населення
Застосування фізичного обмеження та
ізоляції, що не регламентоване жодним

Малиженський ПНІ

−

деякі вихованці Ніжинського дитячого будинку-інтернату (Чернігівська
область) були зафіксовані до візків
через невідповідність візків їхнім
потребам та фізіологічним особливостям;

РОЗДІЛ 4.
−

використання до вихованців Ніжинського та Вільшанського дитячих
будинків-інтернатів засобів фіксації
через відсутність належної чисель-

Ніжинський ДБІ
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ності молодшого медичного персоналу та кваліфікованих спеціалістів,
які змогли задіяти цих дітей у реабілітаційний процес;

Вільшанський ДБІ

Неналежне поводження та обслуговування ліжко хворих вихованців та підопічних:
−

на момент відвідування всі без винятку діти ІV профілю Комарівського ДБІ
(Харківська область) лежали в ліжках у мокрих від сечі пелюшках;

−

усі хворі в лежачому стані жінки Малиженського ПНІ (Харківська область) були
без підгузків, лежали на клейонках, покритих пелюшками. Персонал пояснив це
тим, що вони готувалися до помиття підопічних. Однак при повторній перевірці
ситуація не змінилася – жінки знову ж таки були без підгузків, деякі з них лежали
вже на мокрих пелюшках;

−

підопічні Львівського геріатричного пансіонату не забезпечені підгузками в достатній кількості (один підгузок на добу);

−

у жінок Виноградівського геріатричного пансіонату взагалі відсутні гігієнічні за-
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соби.

Відсутнє нормативне регулювання
функціонування відділень інтернатних
установ залежно від клінічного стану та
психологічних особливостей підопічних
та вихованців.
Крім того, виявлено також порушення
прав вихованців і підопічних на охорону
здоров’я та медичну допомогу, зокрема,
через неукомплектованість інтернатних
установ
медичним
персоналом,
особливо середнім та молодшим
(Ростмістрівський будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів,
Чернігівський ДБІ, Вільшанський ДБІ
тощо).

інтернаті.
Проблемним є і питання підвищення
кваліфікації,
спеціалізації
та
перепідготовки лікарів і середнього
медичного
персоналу
системи
соціального захисту населення за
власний рахунок, оскільки заробітна
плата персоналу дуже низька. Для
проходження курсів удосконалення
(цикл «Психіатрія») для середнього
медичного
персоналу
необхідно
сплатити близько 1200 – 1500 грн.
Належним чином не забезпечено
організацію
санітарно-гігієнічних
і
протиепідемічних заходів в інтернатних
установах.

Так, у Вільшанському ДБІ у виховних
групах дітей шкільного віку ІІІ та ІV
профілів налічується від 15 до 20 дітей,
а працює всього по одній санітарці на
добу, хоча відповідно до нормативу одна
санітарка повинна обслуговувати групу з
10 вихованців.

Нормативно не визначена регулярність
здійснення медичним персоналом обходів
житлових кімнат та оглядів підопічних і
вихованців:
−

медичні
огляди
підопічних
та вихованців проводяться з
порушенням чинного законодавства;

У відділенні для підопічних, котрі
потребують
інтенсивного
догляду,
розрахованому на 90 осіб, на зміні
перебувають: удень – три молодші
медичні сестри (двоє чоловіків та
одна жінка), а вночі – дві. Відповідно,
забезпечити
належний
догляд,
обслуговування та прогулянки на
свіжому повітрі для такої кількості
підопічних вкрай складно (Київський
ПНІ, Пуща-Водицький ПНІ).

−

огляд
із
залученням
вузькопрофільних
спеціалістів
проводиться один раз на два роки
(Київський
психоневрологічний
інтернат);

−

огляди дітей-сиріт, опікуном яких
є
директор
будинку-інтернату,
проводяться двічі на рік, а решти
дітей з числа сиріт – один раз на рік
(Ніжинський ДБІ).

Гостро
стоїть
проблема
і
неукомплектованості
закладів
молодшими
медичними
сестрами
для миття підопічних. Так, відповідно
до штатного розпису в Львівському
геріатричному пансіонаті працює дві
санітарки-ванниці на 346 підопічних.
Аналогічна проблема простежується й у
Пуща-Водицькому психоневрологічному

Підопічні
не
забезпечені
навіть
первинною
стоматологічною
допомогою, не кажучи про спеціалізовану.
Так, упродовж кількох років при
проведенні щорічного медичного огляду
пацієнтів Комарівського ДБІ (Харківська
область) стоматолог давав рекомендації
щодо необхідності санації ротової
порожнини підопічних, але жодні
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лікувально-профілактичні заходи центральною районною лікарнею не проводилися.
ЦРЛ надає пояснення, що закріплені за дитячим будинком-інтернатом два лікарістоматологи будуть обслуговувати підопічних інтернату лише за умов облаштування
в установі кабінету зі спеціальним стоматологічним обладнанням та придбання
витратних матеріалів.
Під час візиту до Кіровського будинку інвалідів з’ясувалось, що при поглибленому
щорічному медичному огляді підопічних висновки лікаря-стоматолога взагалі
відсутні у зв’язку з тим, що у районній поліклініці відсутній такий спеціаліст. Крім того,
у Любицькому ПНІ (Запорізька область) за відсутності лікаря-стоматолога у районній
поліклініці запропоновано укласти договір з ТОВ «Дента Алекс Плюс» про надання
послуг підопічним на платній основі, що порушує статтю 49 Конституції України та
статтю 25 Конвенції про права інвалідів.
Неналежне ведення медичної документації
Первинна облікова медична документація ведеться не за формами, встановленими
МОЗ України, а саме: Журнал реєстрації хворих, Журнал обліку інфекційних
захворювань, Медична картка стаціонарного хворого (Комарівський ДБІ, Любицький
ПНІ, Ніжинський ДБІ, Малиженський ПНІ, Львівський геріатричний пансіонат тощо).

Любицький ПНІ

Стацвідділення терцентру Чугуївської
райдержадміністрації
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Запорізької області, де проходили
лікування підопічні.
Вихованці та підопічні мають велику
кількість необроблених дезінфекційними
засобами
механічних
ушкоджень,
подряпин,
висипів,
укусів
комах
(Комарівський ДБІ, Пуща-Водицький
ПНІ).

Ніжинський ДБІ

Неналежне
забезпечення
медичної
допомоги хворим на туберкульоз та
недостатність заходів профілактики
туберкульозу:
−

−

щороку
адміністрація
установ
забезпечує транспортування до
закладу охорони здоров’я лише
близько 100 – 150 осіб протягом
року. Хворим у лежачому стані
флюорографічне обстеження не
проводиться взагалі (всі інтернатні
установи м. Києва); відповідно до
статистичної звітності за 2012–2013
роки у Комарівському ДБІ випадки
захворювання
на
туберкульоз
відсутні, хоча 29 пацієнтів отримують
протитуберкульозні препарати як
особи, що перебували у побутовому
контакті з хворим на туберкульоз та
бактеріовиділювачами;
у період з 2011 по 2013 роки
зареєстровано
13
випадків
туберкульозу легень у підопічних
Кіровського будинку інвалідів, а за
п’ять місяців 2014 року захворіли на
туберкульоз легень 14 підопічних,
троє з яких – померли. Така ситуація
виникла через поширення інфекції
у Новозлатопільській психіатричній
лікарні Гуляйпольського району

Недостатнє фінансування установ
призводить до того, що підопічні
вимушені купувати ліки, предмети
гігієни, зокрема, зубну пасту, шампунь,
туалетний папір, за власні кошти, що
порушує п. 2.2 Типового положення
про будинок-інтернат для громадян
похилого віку та інвалідів, геріатричний
пансіонат, пансіонат для ветеранів
війни і праці, затвердженого наказом
Мінпраці України від 29.12.2001 р. №
549 (Виноградівський геріатричний
пансіонат, Піско-Радківський ПНІ тощо).
Порушення права людей з особливими
потребами на реабілітацію:
−
у наказі Мінпраці України від
01.10.2008 р. № 411 «Норми часу і норми
чисельності
працівників
будинківінтернатів (усіх типів) та стаціонарних
відділень
територіальних
центрів
соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян
системи праці та соціального захисту
населення» відсутні такі посади, як
реабілітолог,
психотерапевт,
лікарпсихолог тощо;
−

не розроблені сучасні та доступні
методики виконання реабілітаційних
програм в інтернатних установах;

−

відсутні відповідні кваліфіковані
спеціалісти, які б могли проводити
реабілітаційні заходи з особами
з
особливими
потребами
(Чернігівський ДБІ, Вільшанський

РОЗДІЛ 4.
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ДБІ);
−

ведення документації щодо організації трудотерапії жодним нормативним актом
не затверджено, тому здійснюється у довільній формі;

Любицький ПНІ

Піско-Радківський ПНІ

Старобільський ПНІ

−

у психоневрологічних інтернатах соціальна та побутова реабілітація зводиться
лише до праці на підсобному господарстві та прибиранні території (Балтський
ПНІ, Любицький ПНІ, Піско-Радківський ПНІ). Виробничі майстерні відсутні
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взагалі, а фізкультурно-спортивні
реабілітаційні заходи реалізуються
лише частково (Малиженський ПНІ,
Смілянський ПНІ, Делятинський
ПНІ, Виноградівський геріатричний
пансіонат);
упродовж 6–8 годин щодня (осо-

−

абсолютна
відсутність
реабілітаційних заходів для хворих
у лежачому стані (Смілянський ПНІ,
Львівський геріатричний пансіонат);

−

соціальна та побутова реабілітація
у геріатричних пансіонатах і
будинках-інтернатах для громадян
похилого віку та інвалідів фактично
зведена до самообслуговування
(Виноградівський
геріатричний
пансіонат, Ростмістрівський будинокінтернат для громадян похилого віку
та інвалідів, Львівський геріатричний
пансіонат);

−

індивідуальні програми реабілітації
(ІПР) формально заповнюються
МСЕК,
терміни
контролю
за
виконанням ІПР не дотримуються,
не зазначені результати процесу
реабілітації (Малиженський ПНІ,
Піско-Радківський
ПНІ,
ПущаВодицький ПНІ). В окремих установах
є копії ІПР для різних підопічних
з ідентичними рекомендаціями,
завірені печаткою та підписом

−

бливо у літній період) підопічні залучаються до праці на підсобному
господарстві (Піско-Радківський ПНІ,
Кіровський будинок інвалідів);
залучення окремих підопічних до
працетерапії всупереч рекомендаціям МСЕК (Піско-Радківський ПНІ);

(Балтський ПНІ, Кіровський будинок
інвалідів). На порушення статті 7
Закону України «Про реабілітацію
інвалідів в Україні» МСЕК після
складання індивідуальної програми
реабілітації інваліда не здійснює
контроль за ефективністю та
повнотою виконання цієї програми.
Недостатня кількість засобів малої
механізації, зокрема, інвалідних візків,
що ускладнює здійснення регулярних
прогулянок для хворих у лежачому стані
(Пуща-Водицький ПНІ, Балтський ПНІ).

РОЗДІЛ 4.

Використання відер, горщиків тощо
через відсутність крісел-стільців із
санітарним оснащенням (Любицький
ПНІ,
стаціонарне
відділення
Чигиринського територіального центру).
Відсутня організація дозвілля підопічних
(стаціонарне відділення Чигиринського
територіального центру), у тому числі
для хворих у лежачому стані.
Неналежний стан житлових кімнат:
−

порушення
міжнародних
стандартів
стосовно
норм
житлової площі на одну особу є
типовим для психоневрологічних
і
дитячих
будинків-інтернатів
системи
соціального
захисту
населення. Задля ліквідації черги
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на влаштування до інтернатних
установ планова ємкість цих
закладів постійно необґрунтовано
збільшувалася, а право осіб, які
проживають у таких установах,
на особистий простір та належні
умови проживання – порушувалося.
Спальні кімнати перевантажені, в
деяких кімнатах по 3–4 ліжка стоять
впритул (Романівський ДБІ). При
нормі житлової площі 7–8 м2 на одну
особу в установах вона часто не
перевищує 2,5–3 м2 (Романівський
ДБІ, Ананьївський ДБІ, Кіровський
будинок інвалідів, Піско-Радківський
ПНІ, Балтський ПНІ, Одеський ДБІ,
Ніжинський ДБІ, Теплівський ПНІ);
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Ніжинський ДБІ

Балтський ПНІ

−

у житлових кімнатах незадовільна якість освітлення (Малиженський ПНІ,
Виноградівський геріатричний пансіонат, Піско-Радківський ПНІ);

−

через недостатню кількість приліжкових тумбочок та шаф, особистий одяг і речі
зберігаються на ліжках, вішалках, підвіконнях або у камерах схову, доступ до
яких є лише у персоналу (Піско-Радківський ПНІ, Любицький ПНІ, Балтський ПНІ,
Романівський ДБІ);

−

незадовільний стан житлових кімнат, кімнат для відпочинку (збита плитка,
відсутність фіранок, незадовільне освітлення, несправна побутова техніка, стіни
вкриті грибком) (Пуща-Водицький ПНІ, Піско-Радківський ПНІ, Малижинський
ПНІ);

Малиженський ПНІ

Пуща-Водицький ПНІ

РОЗДІЛ 4.
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−
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Піско-Радківський ПНІ

вкрай зношений м’який інвентар:
одяг,
матраци,
подушки
та
постільна
білизна.
Постільна
білизна здебільшого не маркована.
Відсутнє особисте маркування на
одязі та взутті підопічних (ПіскоРадківський ПНІ, Любицький ПНІ,
Ростмістрівський будинок-інтернат
для громадян похилого віку та
інвалідів, стаціонарне відділення
Чигиринського
територіального
центру).

Одяг та взуття підопічних не
відповідають сезону: часто влітку
підопічні взуті у зимові черевики. Одяг
– зношений та не відповідає розміру
конкретної людини. Багато підопічних
працюють на підсобному господарстві
та не мають можливості після
«працетерапії» замінити одяг, тому до
їдальні та спальних корпусів вимушені
ходити у робочому брудному одязі
протягом дня (Піско-Радківський ПНІ,
Старобільський ПНІ).

Піско-Радківський ПНІ
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Вночі двері житлових кімнат підопічних та вихованців замикаються або зовсім
відсутні (Балтський ПНІ, Одеський ДБІ), це було виявлено під час візиту регіонального
координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зв’язків з
громадськістю в Одеській області Толопіло А.П.

Балтський ПНІ

У житлових корпусах незадовільна вентиляція – відчутний стійкий неприємний
запах сечі (Романівський ДБІ, Балтський ПНІ).
У житлових корпусах розміщені великі криті веранди, які не облаштовані для
прогулянок підопічних та вихованців під час опадів, а використовуються для сушки
речей та білизни (Кіровський будинок інвалідів).

Прогулянковий майданчик не облаштований штучним накриттям від атмосферних
опадів та сонячних променів, лавочками, альтанками (Романівський ДБІ, Балтський
ПНІ, Малиженський ПНІ, Кіровський будинок інвалідів, стацвідділення терцентру
Чугуївської райдержадміністрації). У стацвідділенні терцентру Чигиринської
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райдержадміністрації та Смілянському ПНІ дана проблема була виявлена під час
візиту регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини зі зв’язків з громадськістю у Черкаській області Батчаєвим В.К.

Малиженський ПНІ

У банно-пральному корпусі відсутнє
обладнання для термічної обробки речей
підопічних, що значно ускладнює роботу
працівників (Романівський ДБІ, Балтський
ПНІ, Ростмістрівський будинок-інтернат
для громадян похилого віку та інвалідів).
Через відсутність холодильних камер
для зберігання продуктів харчування у
підопічних немає можливості зберігати
власні передачі (стаціонарне відділення
територіального центру Чигиринського
району, Піско-Радківський ПНІ, Балтський
ПНІ).
Підопічні позбавлені безперешкодного
цілодобового доступу до питної води: на
прогулянковому майданчику, у житлових
кімнатах відсутні ємкості для питної води
(Ростмістрівський будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів,
Романівський ДБІ, Виноградівський
геріатричний пансіонат).
Неналежне
облаштування
та
функціонування санітарних кімнат:
−

стан
сантехніки
є
вкрай
незадовільним; на житлову групу

Балтський ПНІ

функціонує недостатня кількість
унітазів, що не дозволяє належним
чином забезпечити базові потреби
підопічних (Малиженський ПНІ,
Піско-Радківський ПНІ);
−

у санітарних кімнатах відсутній
туалетний
папір,
дезінфікуючі
засоби; у окремих підопічних
відсутні зубні щітки та паста
(Балтський ПНІ, Малиженський ПНІ,
Піско-Радківський ПНІ);

−

у санітарній кімнаті молодіжного
відділення
для
підопічних
доступ до гігієнічних процедур
інвалідам-візочникам надзвичайно
ускладнений через вузький дверний
проріз та відсутність спеціальних
пристроїв
(Ніжинський
ДБІ,
Романівський ДБІ);
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Ніжинський ДБІ

−

відсутні перегородки у душових кімнатах і туалетах, що порушує право на
приватність (Малиженський ПНІ, Пуща-Водицький ПНІ, Піско-Радківський ПНІ,
Балтський ПНІ, Кіровський будинок інвалідів, Ніжинський ДБІ).

Ніжинський ДБІ

Балтський ПНІ

РОЗДІЛ 4.
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ПНІ,
стаціонарне
відділення
територіального центру Чугуївської
райдержадміністрації,
Балтський
ПНІ, Ростмістрівський будинокінтернат для громадян похилого віку
та інвалідів, стаціонарне відділення
Чигиринського
територіального
центру);

Малиженський ПНІ

−

можливість, час та тривалість
перегляду телевізійних програм
контролюється персоналом;

−

обмежений
перелік
видань
періодичної преси, що їх отримує
заклад (здебільшого тільки періодику
для працівників) (Ростмістрівський
будинок-інтернат для громадян
похилого віку та інвалідів).

Порушення права на рівність:
−

У Львівському геріатричному пансіонаті підопічні розділені за ознакою
охайності та збереження соціальних
навичок для прийому їжі в окремих
залах.

Порушення права вихованця на безперешкодне спілкування та підтримку родинних зв’язків:
−

1.

Слід відмітити належну організацію
медичної
і
психологічної
реабілітації людей з інвалідністю,
ведення документації здійснення
реабілітаційних заходів на підставі
карток
індивідуальних
потреб
підопічного, які заповнює лікар
і психолог у Смілянському ПНІ
(Черкаська область). Також в
інтернаті на підставі індивідуальних
програм
реабілітації
інвалідів
складаються індивідуальні плани
реабілітації, що затверджуються
директором
закладу,
де
конкретизовано
рекомендації
і виконавці. Раз на рік лікарем і
психологом вносяться корективи
до таких планів і рекомендації щодо
змін або продовження ІПР.

2.

У Любицькому ПНІ (Запорізька
область)
на
високому
рівні
організовано
фізкультурноспортивну реабілітацію, особливо
це стосується молоді: функціонує

При наданні дозволів на побачення та тимчасове вибуття вихованців
до родичів (опікунів) адміністрація
Ніжинського ДБІ (Чернігівська область) вимагає від родичів (опікунів)
результати флюорографічного обстеження, посилаючись на неіснуючу «постанову Міністерства охорони
здоров’я України від 1 жовтня 2010
року».

Порушення
інформації:
−

Позитивні приклади забезпечення прав
підопічних:

права

на

доступ

до

відсутня
можливість
реалізації
права на скаргу: відсутні графік
особистого прийому директора,
журнали відвідувачів, книга скарг та
пропозицій; не забезпечено доступ
до інформації про права людини та
адреси органів влади для звернень
підопічних
(Піско-Радківський
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кімната з тренажерами, настільним тенісом, більярдом, поле для гри у волейбол
та футбол.

3.

Заслуговує поширення досвід щодо організації соціальної реабілітації
підопічних молодіжного відділення Кіровського будинку інвалідів (Запорізька
область), зокрема, застосовування методик казко-, лялько-, гарденотерапії,
прикладної народної творчості. Працюють спортивні гуртки та гуртки художньої
самодіяльності, мешканці установи беруть участь у змаганнях, фестивалях та
конкурсах. У кожному відділенні є бібліотеки, в молодіжному – вільний доступ
до Інтернету.

4.

Керівництво Вільшанського ДБІ (Закарпатська область) докладає чималих зусиль
на придбання реабілітаційного обладнання, проведення вартісного лікування
вихованців за кордоном, залучення волонтерів та фахівців для обслуговування
підопічних молодіжного відділення (м. Тячів). Так, для надання підопічним
молодіжного відділення якісних послуг адміністрацією інтернату залучено
до співпраці громадську організацію «Бодай» м. Прага Чеської Республіки,
спеціалісти (лікарі, реабілітологи тощо) якої надають практичну, реабілітаційну,
соціальну та медичну допомогу підопічним інтернату.

РОЗДІЛ 4.
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5.

У Малиженському ПНІ (Харківська область) відсутня жорстка регламентація
для підопічних, доброзичливі стосунки між ними та персоналом. У закладі
приділяється особлива увага організації дозвілля лежачих хворих –
культпрацівник читає їм книжки з власної бібліотеки.

6.

У структурах Кіровського будинку інвалідів та Любицького психоневрологічного
інтернату (Запорізька область) функціонують «відділення підтримуючого
проживання». Підопічні, які проживають у цих відділеннях, можуть вільно
розпоряджаються свої часом (у межах розпорядку дня інтернату), мають право
безперешкодно відвідувати магазин, користуватися побутовою технікою тощо.
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Стан виконання рекомендацій, наданих за результатами моніторингових
візитів установ системи соціального захисту населення
Варто зазначити, що керівництво окремих інтернатних установ відразу після
проведення моніторингового візиту оперативно реагувало на рекомендації, надані
представниками моніторингової групи. А саме адміністрація Піско-Радківського
ПНІ (Харківська область) вже протягом тижня надіслав до Департаменту з питань
реалізації національного превентивного механізму фотографії, які свідчать про
вжиття заходів щодо усунення недоліків.

23.07.2014 р.

01.08.2014 р.

23.07.2014 р.

01.08.2014 р.
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04.08.2014 р.

Повторні візити
У травні 2014 року працівники Департаменту НПМ спільно з представниками
громадськості повторно відвідали Київський ПНІ з метою перевірки дотримання
прав людини в діяльності установи (перший візит відбувся 22 травня 2013 року).
Встановлено, що більшість рекомендацій, наданих за результатами попереднього
візиту, були враховані, зокрема:
−
−

налагоджено співпрацю інтернату з Київською міською клінічною психоневрологічною лікарнею № 1, у тому числі зі швидкою психіатричною допомогою м.
Києва;
у відділенні інтенсивного медичного догляду із спостережним режимом утримання обладнано їдальню та прогулянковий дворик;
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облаштовано кімнату для прийому гостей, яка обладнана холодильником для
зберігання продуктів харчування, телевізором, стендами з роботами підопічних;

РОЗДІЛ 4.
−

облаштовано майданчик для заняття спортом;

−

у відділеннях встановлено ємності з питною водою;

−

кімнати для зберігання одягу облаштовано новими стелажами;
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травень 2013 р.

−

травень 2014 р.

встановлено парник та обладнано майстерню для проведення трудотерапії.

Комарівський ДБІ (Харківська область) відвідувався працівниками Секретаріату
Уповноваженого 23 липня 2014 року і двічі – у 2013 році.
До позитивних змін в установі як реагування на зауваження після попередніх візитів
можна віднести те, що:
−

вихованців з глибокою розумовою відсталістю, які мають складні фізичні вади та
не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись, переведено до інших кімнат основного корпусу. Тепер діти мають змогу частіше бувати на свіжому
повітрі, оскільки ці кімнати розташовані ближче до східців та краще вентилюються. Дверний отвір санітарного вузла дозволяє персоналу відділення для здійснення водних процедур не переносити дітей на руках (як було раніше), а користуватися колясками та візочками. Поруч зі спальними приміщеннями важкохво-
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рих дітей обладнано «прогулянкові»
кімнати зі спеціальними матрацами;
двічі прооперовано в районній лікарні вихованця Андрія К. з діагнозом правостороння пахово-мошоночна грижа, стан юнака задовільний;
зроблено ремонт у туалетній кімнаті
для працівників пральні.

Подання Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини
29 січня 2014 року Міністру соціальної
політики України та голові Запорізької
обласної державної адміністрації були
направлені подання Уповноваженого з
прав людини щодо забезпечення прав
вихованців Чернігівського дитячого
будинку-інтернату Запорізької обласної
ради.
Було встановлено, що в Чернігівському
ДБІ, крім відділення для дітей,
функціонували
молодіжне
та
психоневрологічне
відділення
для
чоловіків. Тоді як відповідно до
Типового положення про дитячий
будинок-інтернат, у таких установах
можуть створюватися лише молодіжні
відділення. Дитячий будинок-інтернат
розташований за 40 км від районної
та за 150 км від обласної лікарні, що
унеможливлює
надання
медичних
послуг у необхідному обсязі.
Зважаючи на відсутність належного
медичного
забезпечення
важко
хворих дітей Чернігівського ДБІ та
безрезультатність багаторічних намагань
розв’язати цю проблему Уповноважений
з
прав
людини
запропонував
невідкладно вжити заходів для захисту
прав важкохворих дітей від жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження шляхом їхнього
переведення до іншої установи та
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перепрофілювання Чернігівського ДБІ.
У відповідь на подання голова
Запорізької
обласної
державної
адміністрації
поінформував
Уповноваженого про прийняте рішення
щодо поетапного перепрофілювання
цієї установи в психоневрологічний
інтернат та переведення дітей до
установ, що наближені до обласного
центру. На виконання цього рішення з
Чернігівського будинку-інтернату вже
переведено 27 дітей до Запорізького
дитячого будинку-інтернату та 8 дітей –
до Кіровського будинку інвалідів.
Інформація Міністерства соціальної
політики
За
результатами
проведення
моніторингу
стану
дотримання
прав підопічних та вихованців, які
проживають в інтернатних установах
системи соціального захисту населення,
керівництвом
Мінсоцполітики
направлено листи обласним, Київській
міській
державним
адміністраціям
стосовно
забезпечення
підопічних
та вихованців житловою площею
відповідно до нормативів, обладнання
ритуальних
кімнат,
забезпечення
вільного доступу до свіжого повітря та до
питної води, встановлення перегородок
у санітарних кімнатах, обладнання цих
кімнат лавками, поличками та гачками
для миючих засобів та білизни.
Мінсоцполітики заплановано спільно з
МОЗ вжити заходів щодо забезпечення та
використання затвердженої первинної
облікової
медичної
документації
інтернатними установами, забезпечення
індивідуального підходу до заповнення
індивідуальних програм реабілітації
інвалідів та дітей-інвалідів і повного
їх виконання, налагодження взаємодії
інтернатних установ та спеціалізованих
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закладів системи охорони здоров’я,
що надають психіатричну допомогу,
проведення
щорічного
медичного
обслуговування
підопічних,
які
перебувають у стаціонарних відділеннях
територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг).
З метою приведення у відповідність до
міжнародних і національних сучасних
стандартів норми утримання людей
похилого віку, інвалідів та дітей,
Мінсоцполітики розробило нові редакції
проектів типових положень
про
психоневрологічний інтернат, дитячий
будинок-інтернат, які
знаходяться
на
сайті
Мінсоцполітики
для
оприлюднення63.
Вищезазначені проекти включають
показання та протипоказання для
влаштування осіб до інтернатних установ
системи соціального захисту населення,
деякі нормативні вимоги до ведення
внутрішньої документації.
Мінсоцполітики розроблено проекти
Мінімальних
норм
забезпечення
предметами, матеріалами та інвентарем
громадян похилого віку, інвалідів та
дітей-інвалідів в інтернатних установах
та територіальних центрах соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) системи соціального захисту
населення.
Мінсоцполітики підготовлено відповідні
зміни до постанови Кабінету Міністрів
України 29 грудня 2009 року № 1417
«Деякі питання діяльності територіальних
центрів соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» у частині
внесення змін до Переліку, умов та
63
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/
publish/article?art_id=171927&cat_id=102036,
http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/uk/publish/
article?art_id=175019&cat_id =102036.

порядку
здійснення
соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) стаціонарним відділенням для
постійного або тимчасового проживання
територіального центру.
Для забезпечення прав та свобод
підопічних та вихованців інтернатних
установ Мінсоцполітики розроблено
картку індивідуальних потреб підопічних
та вихованців.
Також
Міністерством
затверджене
технічне завдання для доопрацювання
програмного
забезпечення
централізованого банку з потреб
інвалідів та Паспорт інтернатних установ
(за рішенням Мін’юсту), які надаватимуть
змогу оперативно реагувати на проблеми
діяльності інтернатних установ, у тому
числі й на дотримання прав і свобод.
Водночас до сьогодні не розроблено
жодного нормативно-правового акта
щодо удосконалення рівня надання соціально-побутових та інших реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
інвалідам та дітям-інвалідам в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) системи соціального захисту населення. Зокрема, у Спеціальній доповіді
Уповноваженого з прав людини «Моніторинг місць несвободи в Україні: стан
реалізації національного превентивного
механізму. 2013 рік» було рекомендовано Міністерству розробити порядок витрачання особистих коштів недієздатних
підопічних (25% пенсій) і перелік матеріалів та послуг, які можна придбавати
за ці кошти. Однак ця рекомендація не
виконана.

РОЗДІЛ 4.

187

4.9. Результати моніторингу установ системи Міністерства
охорони здоров’я
ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОНІТОРИНГОВІ ВІЗИТИ ДО УСТАНОВ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
За інформацією Міністерства охорони
здоров’я, на початок 2014 року в
Україні функціонувало: 84 психіатричні/
психоневрологічні лікарні на 37 856
ліжок, 46 будинків дитини, розрахованих
на 4880 ліжок, 60 відділень паліативної
та хоспісної допомоги, 40 наркологічних
закладів/відділень.
Протягом 2014 року працівники
Департаменту НПМ здійснили 25 візитів
до закладів системи охорони здоров’я –
10 психіатричних/психоневрологічних
лікарень, 8 відділень паліативної та
хоспісної допомоги, 3 наркологічні
установ та 4 будинків дитини, серед яких:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

відділення паліативної допомоги Київської міської клінічної лікарні № 10;
відділення паліативної допомоги Київської міської клінічної лікарні № 2;
відділення паліативної допомоги Київського міського онкоцентру;
відділення паліативної допомоги
Миколаївського обласного тубдиспансеру;
відділення паліативної допомоги
Львівської комунальної 4-ї міської
клінічної лікарні;
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня № 2 ім. акад. О.І. Ющенка;
Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 м. Луцька;
Волинська обласна психіатрична лікарня № 2;
Житомирський обласний наркологічний диспансер;
Київська клінічна міська наркологічна лікарня «Соціотерапія»;
Київська обласна психіатрична лі-

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

карня № 1;
Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2;
Київська психіатрична лікарня № 3;
комунальна Львівська міська лікарня «Хоспіс»;
Львівський будинок дитини № 1;
Львівський будинок дитини № 2;
Миколаївський обласний будинок
дитини;
Мукачівська районна клінічна лікарня (геронтологічне відділення «Госпіс» та онкологічне відділення);
Обласний будинок дитини м. Свалява;
паліативне відділення на базі Шпиталю ім. Шептицького;
Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. Мальцева;
Українська психіатрична лікарня
із суворим наглядом МОЗ України
(м. Дніпропетровськ);
Черкаська обласна психіатрична лікарня;
Чернівецька обласна психіатрична
лікарня.

Порушення і недоліки, виявлені під
час моніторингових візитів до установ
системи охорони здоров’я.
Моніторинг психіатричних (психоневрологічних) установ
Нерозв’язаною залишається проблема
регламентації порядку застосування
засобів фізичного обмеження пацієнтів з
психічними розладами.
Під час моніторингових візитів виявлено
саморобні засоби фіксації, у тому числі й у
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дитячих відділеннях лікарень, що можуть завдавати значної шкоди здоров’ю пацієнтів,
а саме: у Черкаській обласній психіатричній лікарні, Українській психіатричній
лікарні із суворим наглядом МОЗ України, Київській обласній психіатричній лікарні
№ 2 (дитяче відділення), Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні.

Полтавська ОКПЛ

Дитяче відділення Київської ОПЛ №2

Так, у Волинській обласній психіатричній лікарні № 2 під час візиту регіонального
координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зв’язків з
громадськістю у Рівненські області Свірця В.В. один пацієнт перебував в ізольованій
кімнаті. Його знаходження на підлозі персонал пояснив перебігом захворювання –
важким ступенем розумової відсталості, проте кімната явно не була пристосована
для ізоляції, до того ж була замкнена.

Пацієнт тривалий час знаходиться в лікарні, оскільки рішенням суду опіка
матері скасована у зв’язку із зловживанням алкоголем, через бездіяльність
органу опіки і піклування не оформлені належні документи для влаштування до
психоневрологічного інтернату, а лікарня самотужки цю проблему не може вирішити.
Були вжиті належні заходи під час візиту, а також надіслано акт реагування голові
облдержадміністрації для розв’язання цієї проблеми.
24 вересня 2014 року у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з
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прав людини був проведений круглий
стіл «Проблеми застосування фізичного
обмеження до осіб з психічними
розладами», організований спільно
з
Українським
науково-дослідним
інститутом соціальної та судової
психіатрії та наркології МОЗ України.
На круглому столі були представлені
результати моніторингу Уповноваженого
з прав людини, що були враховані під
час підготовки проекту наказу МОЗ
щодо регламентації порядку фізичного
обмеження.

у зазначеній установі взагалі відсутні
фахівці у сфері лікування та реабілітації
дітей з розладами психіки.

Однак до цього часу зазначений наказ
МОЗ не прийнято.

у 239 відділеннях із загальним наглядом.

Порушення прав дитини при наданні
психіатричної допомоги
Пунктом 4 Порядку надання психіатричної допомоги дітям, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.2013 р. №
400, органи опіки і піклування мають інформуватися про госпіталізацію до психіатричного закладу дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування. Однак унаслідок невизначеності
механізму такого інформування воно
фактично не здійснюється.
Грубим порушенням прав є лікування
дітей в Українській психіатричній лікарні
із суворим наглядом МОЗ України.
Станом на 1 листопада 2014 року в цій
лікарні перебувало двоє неповнолітніх
пацієнтів, які утримувалися в палатах
спільно з дорослими, що є грубим
порушенням стандартів 29 та 30
Європейського комітету з питань
запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (CPT/Inf/E
(2002) 1 – Rev. 2004), якими встановлено,
що «психічно хворі неповнолітні не
повинні перебувати в одній палаті з
дорослими пацієнтами». При цьому

Порушення прав людини в сфері
застосування
примусових
заходів
медичного характеру
Примусові заходи медичного характеру
у 2014 році застосовувались:
в Українській психіатричній лікарні із
суворим наглядом МОЗ України;
у 14 відділеннях з посиленим наглядом;
Станом на 1 січня 2015 року в Україні
налічувалося 1690 психічно хворих,
до яких були застосовані примусові
заходи медичного характеру, з них 787
– в Українській психіатричній лікарні
із суворим наглядом МОЗ України
(Дніпропетровськ).
Кількість відділень психіатричних
закладів охорони здоров’я МОЗ
України, де застосовуються примусові
заходи медичного характеру та
проводиться
судово-психіатрична
експертиза особам, узятим під варту
(станом на 01.01.2015 р.)
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Кількість відділень психіатричних закладів охорони здоров'я МОЗ України,
де застосовуються примусові заходи медичного характеру та
проводиться судово-психіатрична експертиза особам, узятим під варту
(станом на 01.01.2015 р.)
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(спеціалізованих для застосування примусових заходів медичного характеру)

Порушення
права
на
особисту
присутність у судовому засіданні при
розгляді справ про продовження, зміну
або припинення застосування до них
примусових заходів медичного характеру
Так, пацієнти Волинської обласної
психіатричної лікарні № 2 не беруть
участі в судових засіданнях, суд
приймає рішення про продовження,
зміну або припинення застосування
до них примусових заходів медичного
характеру на підставі подання головного
лікаря, акта огляду та висновку ЛКК.
На жаль, така практика виявлена й в
інших лікувальних закладах, зокрема,
Українській
психіатричній
лікарні
із суворим наглядом МОЗ України.
Пацієнтів лікарні почали вивозити

до суду лише після безпосереднього
втручання Уповноваженого з прав
людини. При цьому сам процес
доставки до суду адміністрацією
лікарні було організовано у спосіб, що
може кваліфікуватися як поводження,
що принижує людську гідність. Адже
пацієнти лікарні доставляються до суду
у супроводі працівників Державної
пенітенціарної служби за відсутності
супроводжуючого лікаря, перебуваючи
весь час у наручниках.
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справ між суддями розглядали судді
Васильківського районного суду, які
спеціалізувалися на розгляді зазначених
справ і здійснювали виїзні засідання
суду в лікарню. Сьогодні ж справи
розглядаються лише суддями, яких
«обрав» комп’ютер. Однак, як свідчить
практика, далеко не всі судді мають
належну підготовку для роботи з такою
категорією осіб.

Встановлено, що пацієнти лікарні
знаходились у наручниках і при
транспортуванні та перебуванні в
стаціонарах інших лікарень, зокрема, під
час лікування соматичних захворювань.
При цьому фіксація хворих із психічними
розладами за допомогою наручників
не передбачена жодним нормативним
документом у сфері охорони здоров’я.
У зв’язку з цим заслуговує уваги позитивна
практика
проведення
Вінницьким
міським судом виїзних судових засідань
при вирішенні питань примусової
госпіталізації, продовження, зміни або
припинення застосування примусових
заходів
медичного
характеру
у
спеціально облаштованому приміщенні
Вінницької обласної психоневрологічної
лікарні № 2 ім. І.О. Ющенка. Юрист
і керівництво цієї лікарні ретельно
контролюють
дотримання
строків,
співпрацюють з органами місцевого
самоврядування, прокуратури і суду для
забезпечення прав пацієнтів.
Важливою є й проблема підготовленості
суддів для розгляду справ щодо осіб
із психічними розладами. Так, судові
справи пацієнтів Київського обласного
психіатрично-наркологічного
медичного об’єднання №1 до введення
електронного
розподілу
судових

Існують також проблеми, пов’язані з
відсутністю паспортів у пацієнтів,
які направляються на лікування з
СІЗО. Необхідність надання паспорта
визначена
вимогами
Порядку
застосування
примусових
заходів
медичного характеру, затвердженого
наказом МОЗ України від 8.10.2001 р.
№ 397. Разом із тим у ході моніторингу
виявлено непоодинокі випадки, коли
особи, до яких застосовані примусові
заходи медичного характеру, поступають
до психіатричного закладу без паспортів
(Київське
обласне
психіатричнонаркологічне медичне об’єднання №
1, Київська міська психоневрологічна
лікарня № 3).
Крім
того,
відсутній
механізм
використання пенсійних та соціальних
виплат пацієнтами, до яких застосовані
примусові заходи медичного характеру.
Порядок прийому, збереження і
видачі грошей, які належать хворим,
затверджений наказом МОЗ України від
02.03.2007 р. № 64, є дуже застарілим,
оскільки був прийнятий на підставі
нормативних актів ще радянських часів
– Положенням про ведення касових
операцій, затверджених Постановою
Ради Міністрів СРСР від 06.08.1973 р.
№ 552 і наказом МОЗ від 21.08.1973 р.
№ 643.
Під час візитів до Київського обласного
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психіатрично-наркологічного
медичного об’єднання № 1, Української
психіатричної лікарні із суворим
наглядом МОЗ України, Київської
міської психоневрологічної лікарні
№ 3 встановлено, що за недієздатних
пацієнтів, до яких були застосовані
примусові заходи медичного характеру,
пенсію та/або допомогу отримують
опікуни. В разі їх відсутності кошти
зберігаються на особистих рахунках
пацієнтів. Пацієнти перебувають у таких
лікарнях тривалий час, як правило,
роками. Частина з них не має родичів, їх
ніхто не відвідує. Відповідно, такі пацієнти
фактично
позбавлені
можливості
використовувати власні кошти навіть
на придбання найнеобхідніших речей
і цілком залежать у цьому питанні від
опікуна.
Існує також проблема із забезпеченням
права на освіту дітей, які перебувають
на лікуванні у стаціонарі.
Як правило, у дитячих відділеннях
працюють лише вихователі, однак вони
не забезпечують належний освітній
процес. А в підлітковому відділенні
Київської обласної психіатричної лікарні
№ 2 взагалі відсутня посада вихователя.
Позитивним прикладом вирішення
питання є організація навчання у
дитячих
відділеннях
Вінницької
обласної психоневрологічної лікарні
№ 2 та Полтавської обласної клінічної
психіатричної
лікарні.
Зокрема,
підписано договори між лікарнями та
загальноосвітніми школами, вчителі
яких згідно з розкладом здійснюють
індивідуальне навчання, що дозволяє
дітям,
лікуючись
у
стаціонарі,
опановувати навчальні програми.

Полтавська ОКПЛ

Порушення прав людини при наданні
інформованої згоди на госпіталізацію до
психіатричної установи
Сучасні
міжнародні
стандарти
у
сфері захисту прав осіб з психічними
розладами
визнають
«примусове
лікування порушенням права на
визнання
правосуб’єктності
та
обмеженням прав на особисту цілісність
(ст. 17 Конвенції про права інвалідів,
свободу від катувань (ст. 15) і свободу
від експлуатації, насильства та наруги (ст.
16)» (Зауваження загального характеру
Комітету ООН з прав інвалідів № 1(2014).
Одинадцята сесія 31.03-11.04.2014).
Комітет ООН рекомендував країнамучасницям «забезпечити, щоб рішення,
які стосуються фізичної або розумової
цілісності особи, приймалися виключно
на основі вільної та інформованої
згоди цієї особи».
Українське законодавство, зокрема, ст.
13 Закону України «Про психіатричну
допомогу», вимагає надання усвідомленої
згоди особи при її добровільній
госпіталізації до психіатричного закладу.
Зважаючи, що відсутня єдина форма
надання такої згоди, у психіатричних
закладах
використовують
форму
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Інформованої добровільної згоди пацієнта Форми первинної облікової документації
№003-6/о, затвердженої наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110. Однак ця форма ніяк
не забезпечує доступність цієї інформації, як того вимагає ст. 1 зазначеного Закону. До
того ж, часто використовується скорочена назва психіатричного закладу (наприклад,
КЗ «ЧОПЛ» ЧОР, КЗ «ВОПНЛ» тощо), що ніяк не інформує пацієнта у доступний спосіб
про його госпіталізацію до психіатричної установи.

У ході візитів виявлено чимало порушень при наданні усвідомленої згоди на
госпіталізацію дітей віком від 14 до 18 років (неповнолітніми). Відповідно до п. 3.5
Порядку надання психіатричної допомоги дітям, затвердженого наказом МОЗ України
від 18.05.2013 р. № 400, для дітей цього віку «усвідомлена згода на госпіталізацію
фіксується у медичній документації за підписом дитини, її батьків, законних
представників та дитячого лікаря-психіатра у приймальному кабінеті (відділенні)».
Проте у дитячих відділеннях Київської обласної психіатричної лікарні № 2, Черкаської
обласної психіатричної лікарні, Вінницької обласної психоневрологічної лікарні №
2 та інших виявлено відсутність практики підписання згоди саме неповнолітньою
дитиною, а згоду надають лише батьки.

У деяких лікарнях встановлено правило відбирання Інформованої добровільної згоди
на лікування неповнолітньої дитини не з 14, а з 15 років (мабуть, за аналогією зі статтею
26 Закону України «Про психіатричну допомогу», якою право на ознайомлення зі
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своєю медичною документацією надано
дітям з 15 років).
У Чернівецькій обласній психіатричній
лікарні при загальному дотриманні
нормативів
госпіталізації
дітей
використовувались
бланки
згоди
законних представників неповнолітньої
особи віком до 15 років.

До того ж, на думку лікарів-психіатрів, для
дітей зміст Інформованої добровільної
згоди пацієнта є незрозумілим і
недоступним.
Порушення права на належні умови
лікування

Також у ході моніторингових візитів
встановлено, що навіть у тих закладах,
де неповнолітні діти дають Інформовану
добровільну
згоду
на
лікування,
така практика не застосовується
при госпіталізації дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування:
згоду надають лише їхні законні
представники.

Перевантаженість палат у більшості
відвіданих лікарень, відсутність стільців,
тумбочок, столів та іншого твердого
інвентарю унеможливлює створення
належного терапевтичного середовища.

Крім того, дітей, які проживають в
інтернатних установах, як правило,
привозять
на
госпіталізацію
не
керівники, а працівники установ. Вони
ж і дають згоду на лікування дітей, не
маючи статусу законного представника.
Черкаська ОПНЛ

Відсутні двері в палатах Вінницької
обласної
психоневрологічної
лікарні № 2, Волинської обласної
психіатричної лікарні № 2.
У відділенні № 21 Вінницької обласної
психоневрологічної лікарні № 2 та

РОЗДІЛ 4.
наркологічному відділенні Черкаської
обласної
психіатричної
лікарні
через брак вільних приміщень ліжка
розташовані навіть у холах.

Наркологічне відділення Черкаської ОПНЛ

Відсутність
вільного
доступу
і
належного облаштування санітарних
кімнат
Так, у Волинській обласній психіатричній
лікарні туалетна кімната навіть під
час візиту моніторингової групи була
зачинена на ключ, а щоб потрапити туди,
пацієнти мають знайти відповідного
працівника відділення.

У геронто-психіатричному відділенні
(відділення № 7) Полтавської обласної
психіатричної лікарні у туалетній і
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душовій кімнатах відсутні на вікнах
фіранки або затемнене скло.
Ванни, души та унітази не відокремлені
перегородками.

Волинська ОПЛ № 2

Обмеження права на спілкування
Відсутність
єдиного
порядку
користування мобільними телефонами
призводить до встановлення обмежень
на власний розсуд у різних лікарнях.
Так, зокрема, у відділенні № 8 Черкаської
обласної психіатричної лікарні відсутні
обмеження
щодо
користування
мобільними телефонами, в інших –
телефони зберігаються у медпрацівників,
а їх видача здійснюється за визначеним
графіком – лише протягом півгодини
на добу. Зберігання і видача мобільних
телефонів медпрацівником є поширеною
формою регулювання розмов і в
інших лікарнях: Волинській обласній
психіатричній лікарні № 2, Полтавській
обласній клінічній психіатричній лікарні
та ін.
Інколи застосовується невиправдане
обмеження на відвідування пацієнтів,
зокрема, у відділенні № 7 Полтавської
ОКПЛ відвідування можливе лише до
16.00.
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В Українській психіатричній лікарні
із суворим наглядом МОЗ України
побачення з родичами взагалі заборонено
у вихідні й святкові дні. Побачення ж у
будні дні надаються лише у присутності
персоналу
кримінально-виконавчої
служби, що є грубим порушенням як
національного законодавства, так і
відповідних міжнародних стандартів.
Натомість у Вінницькій ОПНЛ є розуміння
того, що спілкування позитивно впливає
на хворого, тому обмеження відсутні
(крім винятків). Дітей і дорослих рідні
можуть забирати на прогулянку, за
умови узгодження з лікарями, не лише
на території лікарні, а й у місто.
Відсутність умов для відпочинку та
реабілітації
За
результатами
моніторингових
візитів було виявлено, що у Вінницькій
обласній
психоневрологічній
лікарні,
Чернівецькій
обласній
психоневрологічній лікарні кімнати для
відпочинку відсутні взагалі або мають
занадто малу площу, а у Волинській
обласній психоневрологічній лікарні
для відпочинку взагалі облаштовано
коридор.
Неналежно облаштовані прогулянкові
майданчики:
відсутні
навіси
від
атмосферних опадів та сонця або бесідки,
зокрема, у Чернівецькій обласній
психіатричній лікарні, Київській обласній
психоневрологічній лікарні № 2. Під час
візиту до останньої було встановлено, що
пацієнти дитячого відділення не гуляли
тривалий час (персонал це пояснював
похолоданням і можливістю захворіти,
при тому, що погода під час візиту у
жовтні була сонячна).

У відділеннях психіатричних лікарень,
де перебувають пацієнти, до яких
застосовано
примусові
заходи
медичного характеру, зокрема, й в
Українській
психіатричній
лікарні
із суворим наглядом МОЗ України,
реабілітаційні заходи відсутні взагалі.
Як позитив можна навести приклад
організації
культурно-реабілітаційних
заходів
у
Вінницькій
обласній
психоневрологічній лікарні. Пацієнти
виготовляють оригамі та витинанки,
займаються малюванням, вишиванням,
грою
на
музичних
інструментах,
організовано відвідують музеї, театри,
екскурсії, лекції та дискотеки.
Це стало можливим у тому числі завдяки
роботі громадської ради, до складу якої,
крім працівників установи, входять рідні
пацієнтів, правозахисники і журналісти.
Проведення періодичного анонімного
анкетування пацієнтів та їх родичів і
обговорення результатів у колективі
також
сприяє
поліпшенню
умов
перебування у закладі.
Моніторинг установ, де надають
паліативну допомогу
Моніторинговими групами відвідано 8
відділень у різних областях держави, де
надається паліативна допомога.

РОЗДІЛ 4.
Встановлено, що, маючи одну спільну
назву «хоспіс», відділення паліативної
допомоги відрізняються між собою
як організацією роботи, так і умовами
перебування хворих у стаціонарі. Так,
наприклад,
паліативне
відділення
«Хоспіс» Київської міської клінічної
лікарні № 10 фактично надає послуги
геріатричної установи, адже пацієнти
перебувають у відділенні інколи по
2-3 роки. При влаштуванні до такого
відділення необхідно мати менший
пакет документів, ніж для влаштування
до інтернатної установи системи
соціального захисту населення; крім того,
перебування у закладі є безкоштовним.
Це створює умови для різного роду
зловживань з боку недобросовісних
членів сім’ї, які таким чином мають
можливість позбавитися стареньких
родичів на досить тривалий час.
Залишається невирішеною вже досить
довгий час і проблема регламентації
діяльності
установ
при
наданні
паліативної та хоспісної допомоги.
Відсутня взаємодія Київської міської
клінічної
наркологічної
лікарні
«Соціотерапія» із СНІД-центром і відсутнє
забезпечення хворих обстеженням на
ВІЛ-інфекцію.
Моніторинг будинків дитини
Кількість дітей віком від народження до
3(4) років, які перебувають у будинках
дитини, рік від року зменшується. З
будинків дитини діти передаються
на усиновлення, повертаються до
власних батьків, беруться під опіку чи
у прийомну сім’ю (ДБСТ), переводяться
після досягнення граничного віку до
закладів освіти чи установ соціального
забезпечення.
Згідно з п.3.1.2 Типового положення про
будинок дитини, діти з вадами фізичного
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та
психічного
розвитку
можуть
знаходитись у реабілітаційних групах
до чотирирічного віку. Після досягнення
4-х років на підставі висновку ПМПК
та направлення Головного управління
праці та соціального захисту населення
обласних (міських) держадміністрацій
такі діти передаються до дитячих
будинків-інтернатів системи соціального
захисту. Це важко хворі діти з
інвалідністю, які потребують не лише
належного догляду, а й кваліфікованої
медичної допомоги. Дитячі будинкиінтернати IV профілю розташовані
переважно у сільській місцевості
на значній відстані від найближчого
закладу охорони здоров’я. Зважаючи
на відсутність в установах соціального
захисту ліцензії на здійснення медичної
практики, посади лікарів у цих установах,
як правило, вакантні або лікарі працюють
у будинках-інтернатах за сумісництвом
по кілька годин на тиждень. Зібрані під
час моніторингових візитів дані свідчать
про те, що значна кількість важко хворих
дітей IV профілю помирає в дитячих
будинках-інтернатах упродовж першого
ж року після переведення їх з будинків
дитини.
Згідно з даними щодо наповнюваності
будинків
дитини,
наданими
Департаментами охорони здоров’я
обласних державних адміністрацій,
установи заповнені у середньому на
57,8%. У багатьох будинках дитини
додатково
створені
реабілітаційні
групи/групи денного перебування для
дітей із сімей. При цьому головні лікарі
схвально ставляться до можливості
відкриття в будинках дитини відділень
паліативної допомоги для невиліковно
хворих дітей зі складними вродженими
вадами розвитку, припинивши практику
передачі таких дітей до дитячих будинківінтернатів.
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Кількість відділень психіатричних закладів охорони здоров'я МОЗ України,
де застосовуються примусові заходи медичного характеру та
проводиться судово-психіатрична експертиза особам, узятим під варту
(станом на 01.01.2015 р.)
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Фактична кількість дітей
Проектна потужність установ

Реагування
на
рекомендації
Уповноваженого за результатами
моніторингових візитів до установ
системи охорони здоров’я
Слід звернути увагу на тривале
невиконання керівництвом МОЗ України
рекомендацій, наданих Уповноваженим
з прав людини за результатами кількох
візитів до Української психіатричної
лікарні із суворим наглядом МОЗ

України, перший з яких відбувся у липні
2012 року.
У ході провадження Уповноваженого
з прав людини у справі захисту прав
пацієнтів названої лікарні у серпні
2014 року був здійснений повторний
візит. До складу моніторингової групи
залучались спеціалісти у сфері психіатрії.
Було виявлено низку нових порушень, а
також відсутність належного реагування

РОЗДІЛ 5.
на порушення, виявлені під
попереднього візиту. Зокрема:
−

−

−

−
−

час

охорону і нагляд за хворими у
приміщенні відділень здійснює
підрозділ пенітенціарної служби,
що є грубим порушенням вимог
національного законодавства та
відповідних міжнародних стандартів;
порушення строків перебування
осіб, яким за рішенням суду змінено
види примусових заходів медичного
характеру;
обмеження
права
пацієнтів
на спілкування, у тому числі
перешкоджання
спілкуванню
наодинці пацієнта з адвокатом або
законним представником;
неналежне
надання
медичної
допомоги;
перевантаженість палат, відсутність
вільного доступу до санітарних
кімнат та інші.

За
результатом
моніторингу
неодноразово
надсилалася
акти
реагування
Уповноваженого
до
Міністерства охорони здоров’я України
для проведення ретельної перевірки та
вжиття відповідних заходів реагування.
Проте щоразу замість проведення
перевірки
посадові
особи
МОЗ
пересилали звернення Уповноваженого
до самої лікарні, що є грубим
порушенням чинного законодавства
та ставить під сумнів об’єктивність
результатів перевірки і фактично
свідчить про самоусунення керівництва
Міністерства від вирішення проблем
пацієнтів. Тому 24 листопада 2014 року
Уповноважений з прав людини надіслала
подання Генеральному прокуророві
України щодо перевірки інформації та
вжиття відповідних заходів.
Внаслідок
принципової
Уповноваженого з прав

позиції
людини,
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внесення актів реагування органів
прокуратури,
вдалося
домогтися
покращення стану забезпечення прав
пацієнтів лікарні, зокрема, було змінено
графік їх відвідування, забезпечено
їхнє право на присутність у судових
засіданнях.
Надзвичайно важливою є й проблема
забезпечення
хворих
належним
харчуванням. Зміна норм харчування
відповідно до наказу МОЗ від 29.10.2013
р. № 931 «Про удосконалення організації
лікувального харчування та роботи
дієтологічної системи в Україні» призвела
до зменшення норм хлібо-булочних,
круп’яних та макаронних виробів,
картоплі (особливо для категорії хворих
«гіпертрофіки»). За умов фінансової
кризи та зростання цін, лікарні не
могли забезпечити виконання добових
харчових норм. Ураховуючи побочні дії
ліків, що їх отримують хворі з психічними
розладами, фактично недоїдали ті з них,
хто не мали можливості отримувати
продуктові передачі. Щодо зазначеної
проблеми нарікання були практично в
усіх відвіданих психіатричних лікарнях,
а до Уповноваженого з прав людини
надійшло
й
офіційне
звернення
головного лікаря Львівської обласної
психіатричної лікарні з цього питання.
Щодо цього питання було відповідне
звернення Уповноваженого з прав
людини до Міністерства, яке спочатку
категорично відкидало можливість
відходу від установлених наказом МОЗ
України від 29.10.2013 р. № 931 харчових
норм, наполягаючи на збільшенні
фінансування. Однак, з огляду на
важкий фінансовий стан держави,
повідомило про запланований розгляд
змін до цього наказу з головними
позаштатними
спеціалістами
МОЗ
України зі спеціальностей «Психіатрія»
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та «Дієтологія» і фахівцями Українського
науково-дослідного інституту соціальної
і судової психіатрії та наркології МОЗ
України.
Аналіз
реагування
на
надіслані
рекомендації
свідчить,
що
або
вони в переважній більшості не
виконуються, або акти реагування
перебувають у процесі підготовки.
Це стосується рекомендацій Спеціальної
доповіді Уповноваженого за 2013
рік «Моніторинг місць несвободи в
Україні: стан реалізації національного
превентивного механізму». Зокрема,
не розроблено Порядок виконання
запобіжних заходів, передбачених ст.
508 КПК, який було рекомендовано
негайно розробити з огляду на можливі
порушення прав людини. Не має
реагування на усі 12 наданих у доповіді
рекомендацій Міністерству.
Відповідь Міністерства на запит про
виконання зазначених рекомендацій
містить перелік заходів щодо підвищення
якості надання психіатричної допомоги
у зв’язку з рішеннями Європейського
суду з прав людини у сфері психіатрії,
що стосується України, але вони носять
загальний характер.
Системно
до
вжиття
заходів
реагування на рекомендації за
результатами
візиту
підійшли
у
Департаменті
охорони
здоров’я
Черкаської
обласної
державної
адміністрації. На рекомендації щодо
забезпечення прав дітей направлено
листи до районних та міських
психіатрів щодо деталізації проблеми
госпіталізації дітей у психіатричний
стаціонар; до служби у справах
дітей про диференційований підхід
щодо
необхідності
госпіталізації
у
психіатричний
заклад;
листи
директорам шкіл-інтернатів та будинків-

інтернатів щодо наявності обов’язкової
письмової згоди (клопотання) під час
госпіталізації дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування;
листи до органів опіки та піклування
щодо необхідності їх повідомлення
опікуваними та піклувальниками про
госпіталізацію дитини у психіатричний
заклад; також у ЧОПЛ проведено
лікарський семінар, на якому черговим
лікарям
роз’яснено
процедуру
госпіталізації дітей. Це позитивний, але,
на жаль, єдиний приклад дійового і
системного реагування, яке хотілося би
бачити від Міністерства.
Протягом
2014
року
відбулися
повторні візити до відділення з
посиленим
наглядом
Київської
міської
психоневрологічної
лікарні
№ 3, Полтавської обласної клінічної
психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева.
Встановлено, що в Полтавській ОКПЛ з
травня минулого року у низці відділень,
зокрема, у відділенні № 9 для дітей,
проведено внутрішні часткові ремонтні
роботи.

РОЗДІЛ 5.
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РОЗДІЛ 5.
Рекомендації щодо покращення
стану забезпечення прав людини за
результатами моніторингу у 2014 році
5.1. Верховній Раді України
1.

2.

3.
7.

8.

4.

Законодавчо врегулювати питання
створення незалежного органу
досудового розслідування фактів
катувань та інших жорстоких,
нелюдських
або
таких,
що
принижують
гідність,
видів
поводження та покарання, вчинених
посадовими особами.
Внести зміни до статті 5 Закону
України «Про міліцію», з метою
забезпечення
негайного
та
безумовного
повідомлення
захисника (Центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги про кожен випадок
затримання, арешту чи взяття під
варту особи), відповідно до вимог ч.
4 ст. 208 та ч. 4 ст. 213 КПК.
Внести зміни до КПК:
до ст. 277 – щодо обов’язкового
зазначення в повідомленні про
підозру дати та часу фактичного
затримання особи, а також дати та
часу вручення особі повідомлення
про підозру.
до ст. 212 – щодо забезпечення
функціональної
незалежності
уповноважених службових осіб,
відповідальних за перебування
затриманих в ОВС від органів
досудового розслідування.
На законодавчому рівні заборонити
перебування затриманих осіб у
будь-яких приміщеннях органів

внутрішніх справ, окрім кімнати для
проведення слідчих дій та кімнати
для затриманих та доставлених
чергової частини.
5. Визначити у законодавстві України
момент фактичного затримання
особи за вчинення адміністративного
правопорушення
та
момент
завершення
адміністративного
затримання.
6. Врегулювати порядок відбування
адміністративного
арешту
у
спеціальних
приймальниках
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту.
7. Відповідно до вимог частини
третьої ст. 327 КУпАП розробити
проект законодавчого акта, який
би врегулював правила відбування
адміністративного арешту.
9. Внести зміни до статті 9 Закону
України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»,
додавши до переліку підстав
для обмеження прав громадян,
пов’язаних із станом їх здоров’я,
застосування запобіжних заходів до
особи, стосовно якої передбачається
розгляд або вже вирішилось питання
про
застосування
примусових
заходів
медичного
характеру
відповідно до статті 508 КПК.
10. Внести відповідні зміни до ст. 93
Кримінально-виконавчого кодексу
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України, виклавши її таким чином:

«Засуджений до позбавлення волі
відбуває
весь строк покарання, як
правило, в одній виправній чи виховній
колонії у межах адміністративнотериторіальної одиниці відповідно до
його місця проживання до засудження
або місця постійного проживання
родичів засудженого.
Направлення засудженого до колонії
у
межах
іншої
адміністративнотериторіальної одиниці можливе лише
за умови відсутності установи виконання
покарань відповідного рівня безпеки.
Переведення
засудженого
для
подальшого відбування покарання з
однієї виправної чи виховної колонії
до іншої допускається за виняткових
обставин,
які
перешкоджають
подальшому перебуванню засудженого
в цій виправній чи виховній колонії, або
за особистим клопотанням засудженого
щодо його переведення до установи,
розташованої у межах адміністративнотериторіальної одиниці відповідно до
його місця проживання до засудження
або місця постійного проживання
родичів
засудженого.
Порядок
переведення засуджених визначається
нормативно-правовими
актами
Міністерства юстиції України».
11. Внести зміни до Закону України «Про
попереднє ув’язнення»:
а) до ст. 4, передбачивши здійснення
лікування осіб, взятих під варту, хворих
на заразні форми туберкульозу, у
протитуберкульозних
закладах
у
спеціально відведених приміщеннях.
Потреба в такому доповненні зумовлена
тим, що внаслідок неузгодженості норм
зазначеного Закону і Закону України
«Про протидію захворюванню на

туберкульоз» порушується право на
охорону здоров’я взятих під варту осіб,
хворих на заразні форми туберкульозу,
оскільки такі особи поміщаються до
слідчих ізоляторів усупереч вимозі
п. 4 ст. 10 розділу ІІІ цього Закону, яким
передбачено, що лікування таких хворих
здійснюється
протитуберкульозними
закладами;
б) до ст. 7, передбачивши передачу в
дохід держави тільки за рішенням суду
вилучених грошей, цінних паперів та
предметів у осіб, взятих під варту, під час
перебування їх у місцях попереднього
ув’язнення, оскільки ст. 41 Конституції
України
передбачено,
що
право
приватної власності є непорушним і
конфіскація майна може бути застосована
виключно за рішенням суду. До суду має
передаватись складений посадовою
особою протокол про вилучення грошей,
цінних речей та предметів;
в) до с т. 9:
• передбачивши надання щоденних
прогулянок тривалістю дві години
вагітним жінкам і жінкам, які мають
при собі дітей, неповнолітнім, а також
хворим з дозволу лікаря та за їх згодою.
Визначення конкретного часу щоденних
прогулянок
зазначеним
особам
унеможливить надання прогулянки
менше двох годин;
• передбачивши право осіб, взятих під
варту, одержувати передачі або посилки
та грошові перекази без обмежень щодо
кількості. Чинна редакція ст. 9 Закону
України «Про попереднє ув’язнення» є
причиною того, що п. 2.1 розділу 2 глави
VІ Правил внутрішнього розпорядку
слідчих
ізоляторів
Державної
пенітенціарної
служби
України,
затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 18 березня 2013 р.

РОЗДІЛ 5.
№ 460/5 і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 20 березня 2013 р. за № 445/22977,
передбачено, що передачі приймаються
для ув’язнених загальною вагою не
більше ніж 50 кг на місяць. Таким чином,
порушується право осіб, взятих під варту,
на достатнє (якісне) харчування;
г) до ст. 11 щодо встановлення норми
площі в камері для однієї взятої під варту
особи не менше ніж 4 квадратних метри,
для вагітної жінки або жінки, яка має при
собі дитину, а також палати медичної
частини – не менше ніж 5 квадратних
метрів. У випадках одиночного тримання
– норми площі в камері для однієї
взятої під варту особи не менше ніж 7
квадратних метрів.
Не вирішеною залишається проблема
невідповідності
законодавчо
встановленої норми площі в камерах
установ
попереднього
ув’язнення
сучасним стандартам у галузі прав
людини. Так, відповідно до вимог Закону
«Про попереднє ув’язнення», зазначена
норма не має бути меншою за 2,5
квадратних метри. В той час як сучасні
світові стандарти передбачають, як
мінімум, 4 квадратних метри;
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д) до ст. 12 щодо надання права особам,
взятим під варту, на побачення з
родичами або іншими особами.
Рішення про обмеження побачень з
родичами повинні бути обґрунтовані
і базуватися на прозорих критеріях,
обмежені в часі і підлягати регулярному
перегляду;
е) до ст. 13, передбачивши передачу
відповідей на заяви, скарги та листи
безпосередньо особам, взятим під варту.
Рішення про обмеження листування
повинні бути обґрунтовані і базуватися
на прозорих критеріях, обмежені в часі і
підлягати регулярному перегляду.
Встановлений ст. 13 порядок, згідно з
яким адміністрація місця попереднього
ув’язнення ознайомлює осіб, взятих під
варту, з відповідями на заяви, скарги
та листи під розписки, які додаються
до їх особових справ, суперечить
передбаченому ст. 34 Конституції України
праву кожного вільно збирати, зберігати,
використовувати
і
поширювати
інформацію усно, письмово або в інший
спосіб – за своїм вибором.

5.2. Кабінету Міністрів України
1.

Розробити нормативно-правовий
акт, який би визначив єдині
державні
стандарти
тримання
осіб, затриманих за вчинення
адміністративного правопорушення,
та процедуру обмеження їх прав
і свобод в органах Міністерства
внутрішніх справ України, Державної
міграційної служби та Державної
прикордонної служби України.

2.

Розробити єдині державні норми

і
стандарти
умов
тримання
осіб, затриманих за вчинення
кримінальних правопорушень, у
місцях несвободи, підпорядкованих
різним міністерствам і відомствам
(Міністерству внутрішніх справ
України,
Міністерству оборони
України, Державній пенітенціарній
службі України, Службі безпеки
України, Державній прикордонній
службі України), з урахуванням
передового
національного
та
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міжнародного досвіду.

3.

4.

5.

6.

Розробити
єдині
державні
норми і стандарти обладнання
транспортних засобів (автозаків,
вагонзаків, патрульних автомобілів)
для
перевезення
затриманих,
узятих під варту та засуджених осіб,
які б відповідали міжнародним
стандартам,
та
привести
у
відповідність до них наявний
транспорт.
Розробити та затвердити спільним
нормативним актом ГПУ, СБУ,
МВС, ДФС єдині форми облікових
документів, що їх мають вести
службові
особи,
відповідальні
за
перебування
затриманих
відповідно до вимог ст. 212 КПК,
а також визначити спосіб, у який
службові особи, відповідальні за
перебування затриманих, повинні
здійснювати контроль дотримання
прав затриманих осіб.
Визначити порядок обчислення
строку доставляння та максимально
дозволену тривалість доставляння
особи у випадку адміністративного
затримання.
Запровадити систему ефективного

7.

8.

розслідування
випадків
протиправних затримань осіб за
підозрою в учинені злочину із
порушенням вимог ст. 208 КПК, через
тривалий час після події злочину.
Розробити та запровадити єдину
форму для проведення звірок
органів досудового розслідування
МВС, СБ, ДФС та органів прокуратури
України, що здійснюють затримання
осіб, із Центрами з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги відповідно до вимог п. 10.
Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
28.12.2011 р. № 1363. У зазначеній
формі передбачити поіменну звірку
часу затримання особи, виклику
та прибуття адвокатів до кожної
затриманої особи.
Розробити та запровадити для
органів досудового розслідування
МВС, СБ, ДФС та прокуратури
України «єдину особову справу
затриманої особи», яка б дозволила
контролювати дотримання її прав з
моменту фактичного затримання.

5.3. Генеральній прокуратурі України
1.

2.

Забезпечити неналежне проведення
розслідувань випадків катувань
та неналежного поводження у
тих справах, де особа висуває
небезпідставну скаргу про те, що
вона була піддана неналежному
поводженню з боку суб’єктів владних
повноважень.
Заборонити органам прокуратури
надсилати заяви та скарги для
проведення перевірки органам та
установам, дії яких оскаржуються

3.

4.

заявником.
Виключити випадки протиправного
укриття органами прокуратури
злочинів шляхом невнесення до
ЄРДР відомостей про катування та
інші види неналежного поводження,
які містять ознаки кримінального
правопорушення.
Забезпечити належний нагляд за
дотриманням прав людини під час
здійснення примусових заходів,
пов’язаних із затриманням, зокрема:

РОЗДІЛ 5.
–

–

неухильне
забезпечити
дотримання органами досудового
розслідування
вимог статті 208
КПК під час здійснення затримання
осіб без ухвали слідчого судді,
суду. Невідкладно вживати заходів
прокурорського
реагування
у
випадку виявлення протиправних
затримань без ухвали слідчого судді,
суду, якщо таке затримання було
здійснено не під час учинення
злочину або щойно після такого
вчинення;
забезпечити нагляд за дотриманням
визначеного статтею 209 КПК
права особи на захист, зокрема,
щодо негайного, після фактичного
затримання повідомлення Центрів
з надання вторинної правової

–

–

–
–
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допомоги;
забезпечення
права
щодо
затриманих на повідомлення про
факт свого затримання третю
сторону за власним вибором;
щодо дотримання вимог КПК при
складанні протоколів затримання
особи за підозрою у вчиненні
злочину, зокрема, щодо зазначення в
протоколах часу та місця фактичного
затримання;
щодо тримання затриманих осіб та
проведення слідчих дій у місцях, не
передбачених законодавством;
щодо перевищення дозволених
термінів
тримання
затриманих
(доставлених) осіб в органах
внутрішніх справ.

5.4. Рекомендації окремим міністерствам та відомствам
5.4.1. Міністерству внутрішніх справ України
1. Вивчити
доцільність
функціонування
в
системі МВС спеціальних
приймальників
органів
внутрішніх справ для
утримання осіб, підданих
адміністративному
арешту, з урахуванням:
1.1. відсутності законодавчого акта, який
має врегулювати правила відбування
адміністративного арешту, як це
передбачено положенням ч. 2 ст.
327 КУпАП;
1.2. наявності широкої мережі ізоляторів
тимчасового тримання ОВС, в яких
можуть утримуватися адмінарештовані, а також незначної наповнюваності спеціальних приймальників;
1.3. значні витрати на обладнання й
утримання приміщень спеціальних

приймальників та особового складу,
задіяного для забезпечення їхньої
діяльності.
У разі прийняття позитивного рішення,
кошти, що передбачені на утримання
зазначених спецустанов, спрямувати на
покращення
матеріально-побутового
забезпечення
умов
тримання
в
ізоляторах тимчасового тримання.

2. Вжити вичерпних заходів
щодо
недопущення
порушення прав осіб під
час здійснення примусових
заходів,
пов’язаних
із
затриманням.
2.1. Припинити протиправні затримання
осіб за підозрою у вчиненні злочину
(на підставі ст. 208 КПК без ухвали
слідчого судді, суду) через тривалий
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час після фактичного вчинення
злочину.
2.2 Організувати систематичні заняття
із уповноваженими службовими
особами,
що
здійснюють
затримання, усіх міськрайлінорганів,
підпорядкованих МВС України, щодо
порядку застосування ст. 208 КПК
під час затримання осіб без ухвали
слідчого судді, суду.
2.3 Організувати систематичні заняття
з
оперативними
черговими
усіх
міськрайлінорганів,
підпорядкованих МВС України, щодо
виконання вимог п. 6.6.2. Інструкції,
затвердженої наказом МВС від
28.04.2009 р. № 181, щодо перевірки
законності доставляння осіб до ОВС, а
також повідомлення про затримання
органу, уповноваженому законом
на надання безоплатної правової
допомоги.

3. Забезпечити дотримання
права
на
захист
затриманих осіб.
3.1. Відповідно до вимог ст. 208, 213 КПК,
Порядку інформування центрів з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2011 р. № 1363,
забезпечити неухильне та негайне
повідомлення Центрів з надання
безоплатної правової допомоги
безпосередньо після фактичного
затримання особи, визначеного
статтею 209 КПК64.
3.2. Організувати додаткові заняття
з уповноваженими службовими
особами,
що
здійснюють
64 Відповідно до ст. 209 КПК, моментом затримання особи є момент, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні,
визначеному уповноваженою службовою особою.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

затримання,
оперативними
черговими, а також особами,
відповідальними за перебування
затриманих, усіх міськрайлінорганів,
підпорядкованих МВС України,
щодо порядку забезпечення права
на захист, включаючи порядок
здійснення повідомлення Центрів
з надання вторинної правової
допомоги затриманим.
Забезпечити негайне повідомлення
рідних та близьких про затримання
осіб як в адміністративному порядку,
так і за підозрою у вчиненні злочину,
а також подальше негайне їх
інформування про переміщення
особи з одного місця тримання під
вартою до іншого.
Забезпечити
неухильне
інформування затриманих осіб щодо
підстав затримання та у вчиненні
якого злочину підозрюється особа.
Забезпечити обов’язкове зазначення
в протоколах затримання осіб за
підозрою у вчиненні злочину місця,
дати і точного часу (години і хвилини)
затримання відповідно до положень
статті 209 цього КПК.
Заборонити доставляння затриманих
осіб до міськрайлінорганів, в яких
відсутні кімнати для затриманих
та доставлених та кімнати для
проведення слідчих дій.
перевищення
Не
допускати
дозволених
термінів
тримання
затриманих та доставлених осіб
в
органах
внутрішніх
справ.
Припинити фальсифікації відомостей
щодо фактичного часу перебування
осіб, зокрема затриманих, в органах
внутрішніх справ.
Забезпечити належний облік осіб,
які перебувають у приміщеннях
міськрайлінорганів,
здійснення
щоденного контролю за веденням
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Журналів
обліку
доставлених,
відвідувачів
та
запрошених
відповідно до вимог Інструкції (зі
змінами), затвердженої наказом МВС
України від 28.04.2009 р. № 181.

4. Забезпечити дотримання
права на охорону здоров’я,
медичну допомогу.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Належним чином організувати
надання медичної та домедичної
допомоги особам, які перебувають
у приміщеннях міськрайлінорганів,
спецустанов
та
спеціальному
транспорті.
На виконання вимог ст. 3 Закону
України «Про охорону здоров’я»
щодо
організації
домедичної
допомоги визначити осіб, які за
своїми службовими обов’язками
повинні
володіти
основними
практичними навичками з рятування
та збереження життя людини, яка
перебуває у невідкладному стані, та
мінімізації наслідків впливу такого
стану на її здоров’я, на місці події,
до прибуття швидкої медичної
допомоги. Організувати відповідне
навчання зазначених осіб.
Забезпечити кімнати затриманих
та доставлених чергових частин
органів
внутрішніх
справ
та
ізолятори тимчасового тримання
медичним інвентарем та витратним
майном відповідно до Норми № 2,
затвердженої наказом МВС України
від 25.09.2006 р. № 946.
Забезпечити аптечки, передбачені
Нормою № 2, затвердженою
наказом МВС від 25.09.2006 р.
№ 946, інструкціями з порядку
використання медпрепаратів.
Забезпечити всі міськрайліноргани
та спецустанови МВС переліком
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закладів
охорони
здоров’я,
де
впроваджено
замісну
підтримувальну терапію65, та навчити
оперативних чергових порядку
взаємодії із закладами охорони
зборов’я у випадку затримання та
доставляння осіб, які перебувають
на обліку ЗПТ.
4.6. Внести зміни до Журналу (додаток 16
до наказу МВС № 181 від 28.04.2009
р.), з метою забезпечення реєстрації
в зазначеному Журналі надання
медичної допомоги усім особам, які
перебувають в органі внутрішніх
справ, а не лише тим, хто утримується
в черговій частині.
4.7. Забезпечити належне ведення
Журналу
реєстрації
надання
медичної
допомоги особам, які
утримуються в черговій частині,
зокрема:
зазначення часу виклику та часу
•
прибуття
екстреної
медичної
допомоги;
внесення відомостей про наявність
•
чи відсутність протипоказань щодо
утримання осіб;
зазначення
•
відомостей
про
виконання рекомендацій лікарів
щодо медичного обстеження осіб
у стаціонарному закладі охорони
здоров’я.
4.7. Забезпечити неухильне виконання
рекомендацій
лікарів,
які
прибувають на виклик до органів
внутрішніх справ та ізоляторів
тимчасового
тримання,
щодо
необхідності додаткових обстежень
затриманих осіб.
65 Додаток 1 до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих
ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення
безперервності лікування препаратами замісної
підтримувальної терапії, затвердженого спільним
наказом МОЗ, МВС, МЮ, ДСКН від 22.10.2012 р. №
821/937/1549/5/156.
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5. Забезпечити належний облік
КПК. Виключити випадки залучення
дотримання прав осіб, що
зазначених осіб до виконання
утримуються в спеціальних
обов’язків, що не пов’язані із
установах
та
органах
виконанням передбачених функцій.
внутрішніх справ МВС.
6.3. На всіх дверях службових кабінетів

Здійснювати належний облік дій та
заходів, щодо забезпечення дотримання
прав осіб, які утримуються в місцях
несвободи МВС. Забезпечити ведення
службової документації у чергових
частинах,
слідчих
підрозділах
міськрайлінорганів,
ізоляторах
тимчасового тримання, спеціальних
приймальниках для утримання осіб,
підданих адміністративному арешту,
відповідно до вимог чинних нормативноправових актів МВС України.

6. У кожному міськрайліноргані
та спеціальній установі МВС
у повному обсязі забезпечити
виконання
передбачених
законодавством
України
заходів щодо попередження
катування та неналежного
поводження.
6.1. Належним чином організувати облік
перебування осіб у приміщеннях
ОВС.
Зобов’язати керівництво
МРЛО
здійснювати
постійний
контроль за веденням Журналу
обліку доставлених, відвідувачів та
запрошених відповідно до вимог
наказу МВС України від 28.04.2009 р.
№ 181.
6.2. У підрозділах кожного органу
досудового
розслідування
призначити одну або декілька
службових осіб, відповідальних за
перебування затриманих відповідно
до вимог ст. 212 КПК. Забезпечити
належне
виконання
ними
функціональних обов’язків, зокрема,

працівників
міськрайлінорганів
встановити таблички з назвами
відділів (секторів), посад і прізвищ
працівників для встановлення, в
разі потреби, в яких саме службових
приміщеннях перебували затримані
чи доставлені особи, які скаржаться
на неналежне з ними поводження з
боку працівників міліції.
6.4. На виконання вимог п. 5 наказу
МВС від 16.09.2009 р. № 404 та
розпорядження МВС від 31.03.2011
р. № 329 забезпечити встановлення
в усіх міськрайлінорганах систем
відеоспостереження
на
входах
до органів внутрішніх справ, у
чергових частинах, коридорах,
слідчих кімнатах з архівацією
відеоінформації не менше одного
місяця.
6.5. Видалити з кабінетів працівників
ОВС
предмети,
що
можуть
бути використані як засіб для
психологічного тиску чи фізичного
примусу.
6.6. Виключити випадки доставляння
осіб, які утримуються в слідчих
ізоляторах
або
ізоляторах
тимчасового
тримання,
до
приміщень органів і підрозділів
внутрішніх справ для проведення
слідчих дій, а використовувати для
цього слідчі кімнати СІЗО та ІТТ.
У разі необхідності проведення
заходів за участю затриманих чи
заарештованих осіб за межами
приміщень спеціальних закладів
(відтворення
обстановки
та
обставин події, доставляння до
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прокуратури, суду, на експертизу
тощо), цих осіб одразу конвоювати
до місця проведення заходів, а
після їх завершення повертати
до спецзакладу без поміщення
їх до кімнат для затриманих та
доставлених міськрайлінорганів.
6.7. Відповідно до вимог статті 10
Конвенції проти катувань та
інших жорстоких, нелюдських та
таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання
включити до посадових інструкцій
(функціональних обов’язків) усіх
працівників
міліції
заборону
катувань. Включити до програми
підготовки персоналу правових
органів, цивільного чи військового
медичного персоналу, державних
посадових осіб, які можуть мати
відношення до утримання під
вартою й допитів осіб, які зазнали
будь-якої форми арешту, затримання
чи ув’язнення, або до поводження
з ними, навчальних матеріалів та
інформацію про заборону катувань.
вільний
доступ
6.8. Забезпечити
до книги скарг та пропозицій
органів внутрішніх справ, а також
об’єктивний всебічний та вчасний
розгляд заяв та скарг, внесених
до зазначеної книги. Повідомляти
громадян про результати перевірки
заяви чи скарги і суть прийнятого
рішення відповідно до вимог статті
19 Закону України «Про звернення
громадян» та п. 7.4 Положення,
затвердженого наказом МВС від
10.10.2004 р. № 1177.
6.9. Заборонити перегляд та цензуру
кореспонденції,
яку
затримані,
взяті під варту особи та особи,
піддані адміністративному арешту,
адресують
Уповноваженому
Верховної Ради України з прав
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людини, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним
органам міжнародних організацій,
членом
або учасником яких є
Україна,
уповноваженим особам
таких міжнародних організацій та
прокуророві, а також кореспонденції,
яку особи, взяті під варту,
одержують від зазначених органів
та осіб. Передбачити альтернативні
можливості направлення в’язнями
кореспонденції
до
зазначених
вище органів та осіб, які не мають
проходити через адміністрацію
установи тримання під вартою.
Забезпечити
функціонування
6.10.
в органах і підрозділах внутрішніх
справ «телефонів довіри», через
які затримані за підозрою в скоєнні
злочину та в адміністративному
порядку особи зможуть надавати
інформацію про стан дотримання
прав та законних інтересів громадян
у спеціальних установах міліції
та кімнатах для затриманих та
доставлених чергових частин органів
внутрішніх
справ.
Забезпечити
інформування
затриманих
про
наявність та порядок користування
«телефоном довіри».

7. Привести умови тримання
затриманих, взятих під
варту та засуджених
осіб у місцях несвободи,
підпорядкованих
МВС,
у
відповідність
до
національних
та
міжнародних стандартів.
7.1. Привести місткість кімнат для
затриманих
та
доставлених
чергових
частин
органів
внутрішніх справ, камер ізоляторів
тимчасового тримання, спеціальних
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
приймальників
для
утримання
осіб, підданих адміністративному
арешту,
у
відповідність
до
національних та міжнародних норм
і стандартів, якими передбачено
не менше 4 квадратних метрів
корисної площі на одну особу без
урахування санітарного блоку та
площі, необхідної для розміщення
предметів загального користування.
Заборонити тримання затриманих,
узятих під варту, засуджених осіб та
осіб, підданих адміністративному
арешту, в усіх камерних приміщеннях
ізоляторів тимчасового тримання,
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту, кімнатах
для затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ, де площа приміщення менше
7 квадратних метрів, відстань
між стінами менше двох метрів,
а відстань між підлогою і стелею
менше 2,5 метра.
Передбачити
фінансування
міськрайлінорганів для закупівлі за
державні кошти послуг з постачання
гарячої їжі – триразового гарячого
харчування для осіб, які тримаються
в кімнатах для затриманих та
доставлених
чергових
частин
органів внутрішніх справ.
Забезпечити ізолятори тимчасового
тримання, спеціальні приймальники
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту, кімнати
для затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ господарським, медичним
інвентарем та витратним майном
відповідно до норм, затверджених
наказом МВС України від 25.09.2006
р. № 946.
Забезпечити постійний доступ до

проточної та питної води в камерах
ізоляторів тимчасового тримання,
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту, кімнатах
для затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ.
7.6. Обладнати камери спецустанов
столами
для
приймання
їжі,
табуретами (лавами), настінними
шафами і приліжковими тумбочками
для зберігання продуктів харчування
і предметів особистої гігієни.
7.7. Обладнати
ліжка
кімнат
для
затриманих та доставлених чергових
частин та ізоляторів тимчасового
тримання відповідно до зазначених
вимог (розміром 1,9х0,7 м, обладнати
шпунтованою дошкою біля ліжка
тощо).
7.8. Забезпечити гаряче постачання
??постачання чого?? в камерах
спеціальних установ МВС відповідно
до вимог п.5.3.7 ВБН В.2.2-49-2004.
7.9. Обладнати камери спецустанов та
кімнати затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ
системою
сигналізації
персоналу
(кнопками
виклику
постового)66.
7.10. Привести рівень природного
та штучного освітлення камер
ізоляторів тимчасового тримання,
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
66 Передбачено вимогами п. 2.с) Європейських
пенітенціарних правил, відповідно до яких у всіх
будівлях, де ув’язнені повинні мешкати, працювати
або збиратися, повинна бути передбачена система сигналізації, яка дає змогу ув’язненим негайно
встановлювати контакт із персоналом, кімната
такою системою не обладнана (немає кнопок виклику чергового тощо), на цей недолік також було
вказано у Дванадцятій Загальній доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню [п.48 CPT/Inf (2002) 15].
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адміністративному арешту, кімнат
для затриманих та доставлених
чергових
частин
органів
внутрішніх справ у відповідність до
національних та міжнародних норм
і стандартів.
7.11. Обладнати вікна камер спецустанов
та кімнат для затриманих та
доставлених
чергових
частин
кватирками для доступу свіжого
повітря із можливістю їх самостійного
відкривання утримуваними.
7.12. Обладнати кабіни санвузлів камер
ізоляторів тимчасового тримання,
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту, кімнат
для затриманих та доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ
відповідно
до
вимог
національних та міжнародних норм
і стандартів.
7.13. Виключити випадки потрапляння
санвузлів у поле зору камер
відеоспостереження.
7.14. Усунути надмірну вологість та
ураженість грибком стін, підлоги
та стель камер ІТТ та кімнат для
затриманих та доставлених чергових
частин ОВС.
7.15. Обладнати в ізоляторах тимчасового
тримання
та
спеціальних
приймальниках для утримання осіб,
підданих адміністративному арешту,
душові з розрахунку можливості
одночасного
миття
осіб,
які
утримуються в найбільшій камері.
7.16.
Облаштувати
в
ізоляторах
тимчасового
тримання
та
спеціальних
приймальниках
для утримання осіб, підданих
адміністративному
арешту,
необхідну кількість прогулянкових
двориків та обладнати їх відповідно
до
вимог
ВБН
В.2.2-49-2004,
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затверджених наказом МВС України
від 12.07.2004 р. № 775.
Обладнати кабінети слідчих і
7.17.
адвокатів в ізоляторах тимчасового
тримання
системами
для
проведення процесуальних дій
у режимі відеоконференції під
час досудового розслідування та
судового провадження відповідно
до вимог ст. 232, 336 КПК.
7.18.
Забезпечити
в
ізоляторах
тимчасового тримання органів
внутрішніх
справ
дотримання
права на побачення. В кожному ІТТ
обладнати кімнати для побачень.
7.19.
Забезпечити дотримання права
на доступ до суспільно важливої
інформації осіб, що утримуються
в
ізоляторах
тимчасового
тримання. Обладнати камери ІТТ
антенами ефірного телебачення та
радіоточками з підключенням до
радіотрансляційної мережі.
Виключити
випадки
7.20.
необґрунтованих відмов в отриманні
передач утримуваним особам у
вихідні дні.
7.21.
Забезпечити
ізолятори
тимчасового тримання комплектами
жіночого та чоловічого цивільного
одягу і взуття, які у відповідних
випадках мають видаватися особам
(доставленим для утримування
у
формі
військовослужбовців,
працівників органів внутрішніх
справ, служби безпеки, юстиції,
прокуратури).
Привести
стан
ізоляторів
7.22.
тимчасового
тримання
та
спеціальних
приймальників
для утримання осіб, підданих
адміністративному
арешту,
до
належних санітарних норм, зокрема,
усунути надмірну вологість та
ураженість грибком стін, підлоги та
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стель камер.
7.23.
У
приміщеннях
ізоляторів
тимчасового тримання чергових
частин та кімнатах для проведення
слідчих дій органів внутрішніх справ
демонтувати металеві «клітки».
7.25.
Забезпечити ознайомлення з
правами усіх осіб, які поміщуються
до ізоляторів тимчасового тримання.
Проводити
7.26.
належне
кварцування приміщень ізоляторів
тимчасового тримання.
Забезпечити
7.27.
неухильне
дотримання вимог п.9.3 Правил,
затверджених наказом
МВС
від 02.12.2008 р. № 638, щодо
проведення комплексної санітарної
обробки затриманих (що включає
в себе миття, обробку одягу в
дезкамері тощо) перед розміщенням
у камерах ІТТ.
Забезпечити
7.28.
невідкладне
повідомлення органів прокуратури
про виявлення тілесних ушкоджень
у осіб, які утримуються в ІТТ.

8.

Створити
умови
для
безперешкодного
доступу
маломобільних груп населення
до адміністративних будівель
органів внутрішніх справ.
Відповідно до вимог Закону
України «Про основи соціальної
захищеності
інвалідів
в
Україні»
облаштувати
пандуси на входах до органів
і
підрозділів
внутрішніх
справ та спецустанов, які
б відповідали Державним
будівельним нормам України
(ДБН В.2.2-17:2006) «Будинки і
споруди. Доступність будинків
і споруд для маломобільних
груп населення».

5.4.2. Міністерству юстиції України (за результатами моніторингових
візитів до установ, що знаходяться у сфері управління Державної
пенітенціарної служби України):
1.

Відповідно до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»
забезпечити особам, які утримуються
в пенітенціарних закладах, доступ до
вторинної безоплатної допомоги.

2.

Право
подавати
звернення
(скарги) має бути гарантоване
на практиці. Такі скарги мають
прийматися без цензури по суті та
розглядатись з наданням відповіді
без
невиправданої
затримки.
Тобто
надання
можливості
засудженим та ув’язненим подавати
компетентному органу звернення
(скарги), що стосуються поводження

з ними, у тому числі застосування
дисциплінарних
заходів,
не
побоюючись переслідувань, а також
репресій під час перевірок.
3.

Створити більш послідовну і повну
форму внесення інформації до
медичної документації. Зокрема,
медичні працівники, які працюють
з особами, позбавленими волі,
повинні мати базову професійну
підготовку в описі та оцінці травм
відповідно
до
Стамбульського
протоколу.

4.

Вжити більш ефективних заходів
щодо поліпшення матеріально-

РОЗДІЛ 5.
побутових умов у пенітенціарних
закладах
з
реалістичними
термінами їх виконання. Практика
недофінансування
установ
виконання покарань та слідчих
ізоляторів має бути припинена,
фінансування має бути достатнім
для
забезпечення
необхідного
їх
функціонування,
незалежно
від
можливості
додаткового
фінансування з інших джерел.
Зокрема,
питання:
-

-

-

-

-

потребують

-

-

вирішення

проведення загальнонаціональної
ревізії матеріальних умов установ
виконання покарань та слідчих
ізоляторів, з метою забезпечення
ув’язнених
та
засуджених
побутовими
умовами,
що
відповідають правилам санітарії та
гігієни;
забезпечення нормою мінімальної
площі на одну особу, а всіх ув’язнених
та засуджених – достатньою кількістю
ліжок та достатнім особистим
простором (Мінімальні стандартні
правила, Правило 19);
забезпечення
відповідно
до
міжнародних стандартів системи
вентилювання, необхідного обсягу
повітря у кубічних метрах, освітлення
та доступу до природного світла,
а також належного опалення у
камерах і
приміщеннях для сну та
відпочинку (Мінімальні стандартні
правила, Правила 10 і 11);
поліпшення загального доступу до
питної води та особистих гігієнічних
засобів. Чиста питна вода повинна
надаватися кожному ув’язненому та
засудженому у будь-який час, коли
це необхідно;
належного
облаштування
приміщень
душових
кабін,

-

-

-

-
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ванних кімнат і санітарних вузлів
з дотриманням умов чистоти та
пристойності, створення місць для
прання натільної білизни, а також
видалення відходів;
покращення
органолептичних
властивостей їжі, яка повинна бути
поживною, готуватися та подаватися
ув’язненим і засудженим у чистоті та
з гідним ставленням;
припинення практики утримання
витрат на харчування та комунальні
послуги із грошових коштів і
платежів, отриманих ув’язненими
та засудженими. Натомість частина
заробітку
має
заощаджуватися
адміністрацією
установ
та
передаватися особі у момент
звільнення;
гуманізації
порядку
та
умов
тримання ув’язнених та засуджених
у ДІЗО/ПКТ, карцерах та приведення
їх у відповідність до міжнародних
стандартів (Мінімальні стандартні
правила, Правило 31);
належної реалізації права всіх осіб,
які утримуються в пенітенціарних
закладах, мати, як мінімум, одну
годину на день для фізичних вправ;
залучення їх до соціально-значущої
діяльності, створення можливості
для заняття спортом, тренувань, а
також навчання;
створення умов для освітньої та
культурної діяльності; бібліотека
установ має бути забезпечена
достатньою кількістю газет, освітніх
та розважальних книг, а також
юридичною літературою;
створення гідних умов праці
засуджених; умови їх роботи
на виробничих об’єктах мають
відповідати правилам охорони
праці, техніки безпеки та виробничої
санітарії. Забезпечити справедливу

214
-

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
оплату
праці
з
урахуванням
навантаження та шкідливості;
медична допомога повинна бути

гарантована і доступна для всіх осіб,
узятих під варту, та засуджених, на їх
прохання.

5.4.3. Державній прикордонній службі України
У сфері удосконалення законодавства:
привести у відповідність до мінімальних
стандартів поводження з узятими під
варту особами норми чинної Інструкції
про порядок тримання осіб, затриманих
органами Державної прикордонної
служби України в адміністративному
порядку за порушення законодавства
про державний кордон України і за
підозрою у вчиненні злочину;
нормативно визначити перелік заходів
дисциплінарного впливу на затриманих
осіб, умови і порядок застосування цих
заходів, гарантії щодо недопущення
катувань під час їх реалізації;
для забезпечення належних умов
перебування в транзитних зонах
міжнародних аеропортів та задоволення
життєвих потреб осіб, яким відмовлено
у
в’їзді
на
територію
України,
розглянути можливість внесення змін
до відповідних нормативно-правових
актів (наприклад, внести зміни до п. 19
Положення про пункти пропуску через
державний кордон та пункти контролю,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 18.08.2010 р. №
751, та до п. 16 Загальних вимог до
облаштування пунктів пропуску через
державний
кордон,
затверджених

Постановою Кабінету Міністрів України
від 17.08.2002 р. № 1142).
У сфері покращення поводження та
матеріально-побутового забезпечення:
доповнити текст форми роз’яснення
затриманій особі її прав та обов’язків
інформацією
про
право
особи
негайно повідомити близьку особу
про факт, причину затримання та своє
місцезнаходження; право звернутися
для отримання правової допомоги до
центру безоплатної вторинної правової
допомоги;
–
у впс «Жуляни» та «Львіваеропорт» забезпечити кімнати для
розміщення затриманих осіб столами та
стільцями;
–
розглянути
можливість
щодо укомплектування впс «Жуляни» та
«Львів-аеропорт» медпрацівником;
–
включити
до
програм
підготовки персоналу, що залучається
до охорони затриманих осіб, заняття з
вивчення міжнародних вимог у сфері
попередження катувань, жорстокого,
нелюдського та такого, що принижує
гідність людини, поводження і покарання
затриманих осіб.

5.4.4. Державній міграційній службі України
Розглянути можливість періодичного
перегляду
доцільності
терміну
перебування мігрантів у пунктах

тимчасового перебування іноземців (не
менше одного разу на два місяці).
Внести зміни до чинного Положення

РОЗДІЛ 5.
про пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні, у
частині, що стосується:
–

–

–

–

обов’язковості негайного доведення
до відома мігранта при поміщенні до
ПТПІ на рідній чи іншій зрозумілій
йому мові вичерпної корисної
інформації, що прискорить адаптацію
в умовах обмеження свободи;
визначення чіткого переліку речей,
дозволених
(заборонених)
для
використання в ПТПІ;
унеможливлення
поміщення
іноземців та осіб без громадянства
до так званих локалізованих кімнат
(як дисциплінарне покарання);
обов’язковості
письмового

–

–

–
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дозволу медичного працівника для
поміщення мігрантів до цих кімнат
та щоденного медичного нагляду за
станом їх психічного та фізичного
здоров’я;
гарантування
конфіденційності
медичного огляду іноземців та осіб
без громадянства;
можливості в будь-який час за
власним бажанням здати особисті
речі та предмети на зберігання
уповноваженому
представнику
ПТПІ;
забезпечення вільної можливості
сім’ям проводити денний час разом.

5.4.5. Міністерству оборони України
Щодо
належного
поводження
із
засудженими, взятими під варту,
затриманими
військовослужбовцями
та військовослужбовцями строкової
служби:
–

–

–

доведення
до
забезпечити
військовослужбовців
строкової
служби
права
користуватися
мобільним телефоном у час для
особистих потреб, передвихідні,
вихідні, передсвяткові та святкові
дні та забезпечити його реалізацію у
повсякденній практиці;
забезпечити безумовну фіксацію
кожного факту застосування засобів
фізичного гамування пацієнтів у
клініці психіатрії ГВКГ у Журналі
обліку таких випадків;
забезпечити
постійний
безперешкодний доступ пацієнтів
клініки психіатрії ГВКГ до туалетної
кімнати, заборонити її використання
як місця для куріння.

Стосовно покращення умов розміщення
засуджених,
узятих
під
варту,
затриманих військовослужбовців та
військовослужбовців строкової служби:
–

засудженим,
забезпечити
узятим під варту та затриманим
військовослужбовцям
вільний
доступ
до
свіжого
повітря
(можливість самостійно відчиняти
вікна в камерах);

–

забезпечити можливість щоденних
прогулянок на свіжому повітрі
військовослужбовцям – пацієнтам
клініки психіатрії ГВКГ;

–

привести кількість ліжок у палатах
клініки психіатрії ГВКГ у відповідність
до міжнародних та національних
нормативних документів (не більше
чотирьох);

–

туалетну
кімнату
обладнати
клініки психіатрії ГВКГ ефективною
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вентиляцією.

У військовій частині А0139 (м. Київ):
–

–

по можливості забезпечити розмір
фактичної
площі
у
спальних
приміщеннях з розрахунку 4 м2 на
одну особу;
обладнати у спальних приміщеннях

–

припливно-витяжну та примусову
механічну вентиляцію;
вжити заходів із безперервного
забезпечення особового складу
гарячою водою, а також можливістю
прийняти душ після служби або
фізичної праці.

5.4.6. Державній судовій адміністрації України
Щодо внесення змін до законодавства:
Внести зміни до Державних будівельних
норм України (ДБН В.2.2-26:2010.
«Будинки і споруди. Суди»), якими
передбачити:
–

–
–

норму площі не менше 4м2 та об’єму
повітря не менше 9м3 на одну
особу в приміщеннях для підсудних
(засуджених);
облаштування в судах кімнат для
конфіденційного
спілкування
підсудних (засуджених) з адвокатом;
технічні вимоги до природного та
штучного освітлення в приміщеннях
для
підсудних
(засуджених),

–

достатнього для читання матеріалів
справи (документів) особами, які в
них знаходяться;
облаштування місць для паління
підсудних (засуджених).

Відповідно
до
Доручення
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини від 11.06.2013 р. №1.11074/13-119 та доручення Кабінету
Міністрів України від 20.06.2013 р.
№ 24003/1/1-13 Міністерству юстиції
України закінчити підготовку плану
заходів, спрямованих на забезпечення
захисту прав осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві.

5.4.7. Міністерству освіти і науки України
1.

2.

Внести зміни до Положення про
спеціальну
загальноосвітню
школу-інтернат для дітей, які
потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.09.2008
р. № 852, з метою перегляду низки
протипоказань для зарахування
дітей та забезпечення їхнього права
на здобуття освіти в навчальних
закладах.
Забезпечити можливість вибору
технічних
засобів
реабілітації,
засобів медичного призначення з
урахуванням індивідуальних потреб

3.

дітей з інвалідністю, ініціювавши
внесення спільно з МОЗ України
та Мінсоцполітики України змін до
Порядку забезпечення окремих
категорій населення технічними
та іншими засобами реабілітації
і
формування
відповідного
державного
замовлення,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2006 р.
№ 1652. Передбачити можливість
забезпечення дітей з інвалідністю зі
зниженим слухом двома слуховими
апаратами (відповідно до медичних
показань) за бюджетні кошти.
Забезпечити
функціонування

РОЗДІЛ 5.
оптимальної
мережі
закладів
для дітей з умовами виховання,
наближеними до сімейних та
родинних, шляхом реформування
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існуючих і створення нового типу
закладів.

5.4.8. Міністерству соціальної політики України
Щодо вдосконалення законодавства:
–

–

–

–

–

вжити заходів щодо здійснення
ліцензування
провадження
господарської
діяльності
з
медичної практики в інтернатних
установах, які мали б відповідати
єдиним кваліфікаційним вимогам,
з
метою
надання
належної
медичної допомоги та медичного
обслуговування;
нормативно врегулювати порядок
фізичного обмеження та ізоляції
осіб, які страждають на психічні
розлади і перебувають в установах
соціального захисту населення
(психоневрологічні
інтернати
та дитячі будинки-інтернати), на
виконання вимог статті 8 Закону
України
«Про
психіатричну
допомогу»;
удосконалити норми чисельності
медичних працівників будинківінтернатів (усіх типів) та стаціонарних
відділень територіальних центрів
соціального
обслуговування
системи
соціального
захисту
населення з метою поліпшення
соціального обслуговування та
надання реабілітаційних послуг
підопічним та вихованцям;
розробити санітарні правила і
норми облаштування, утримання
і організації режиму діяльності
інтернатних
установ
системи
соціального захисту населення;
прискорити затвердження нової
редакції
Типового
положення
про психоневрологічний інтернат

–
–
–

–

–

–

–

та внесення змін до Типових
положень про будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів,
дитячий будинок-інтернат з метою
приведення їх у відповідність
д міжнародних і національних
сучасних стандартів утримання
людей похилого віку, інвалідів і дітей;
унормувати
функціонування
відділень і «наглядових кімнат» та їх
облаштування;
унормувати організацію санітарногігієнічних
і
протиепідемічних
заходів в інтернатних установах;
нормативно визначити показання та
протипоказання для влаштування
громадян похилого віку та інвалідів
до інтернатних установ системи
соціального захисту населення;
розробити
Порядок
обліку,
зберігання
та
контролю
за
витрачанням
частини
пенсій
недієздатних
підопічних
(25%),
функцію опікуна над якими здійснює
заклад;
розробити
Типові
правила
внутрішнього
розпорядку
інтернатних установ конкретного
типу;
встановити
єдині
нормативні
вимоги до ведення внутрішньої
документації (журнали відвідування
підопічних, журнали передачі змін
працівниками установи, журнали
травмування, журнали реєстрації
вхідної та вихідної документації
(листування)
підопічних
тощо)
інтернатними установами;
привести у відповідність до чинного
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МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
законодавства наказ Міністерства
соціального забезпечення УРСР від
25.04.1983 р. № 62 «Про затвердження
Інструкції з урахування білизни,
постільних приналежностей, одягу і
взуття».

Щодо організаційного та матеріального
забезпечення
установ
соціального
захисту населення:
–

–

–

–

–

–

–

Вжити заходів щодо забезпечення
індивідуальних потреб підопічних та
вихованців, ураховуючи можливості
інтернатних установ та закладів
охорони здоров’я, які надають
належну кваліфіковану медичну
допомогу.
Вжити заходів щодо здійснення
стовідсоткового
фінансування
інтернатних установ з метою
проведення капітальних та поточних
ремонтних робіт, забезпечення
підопічних та вихованців належним
харчуванням,
медикаментами,
одягом, взуттям, засобами гігієни
тощо.
Проводити
постійні
курси
підвищення
персоналу
щодо
дотримання прав та свобод осіб,
які проживають в інтернатних
установах.
Вжити заходів щодо усунення
дискримінаційних дій стосовно
певних категорій підопічних та їх
родичів.
Вжити заходів щодо порушення
питання перед органом опіки та
піклування стосовно поновлення
дієздатності підопічного П. з
Балтського ПНІ.
Вжити заходів щодо встановлення
опіки чи піклування над підопічним
А. з Балтського ПНІ відповідно до
чинного законодавства.
Проводити медичні огляди із

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

залученням
вузькопрофільних
спеціалістів відповідно до чинного
законодавства.
Вжити заходів щодо забезпечення
підопічних
та
вихованців
інтернатних установ на безоплатній
основі первинною стоматологічною
допомогою, у тому числі і
спеціалізованою.
Вжити заходів щодо забезпечення
медичної допомоги хворим на
туберкульоз
та
профілактики
туберкульозу.
Вжити заходів щодо проведення
щорічного
флюорографічного
обстеження всіх підопічних та
вихованців.
Організувати та запроваджувати
здійснення реабілітаційних заходів
для ліжко хворих підопічних та
вихованців.
Ініціювати
проведення виїзних
засідань МСЕК.
Налагодити співпрацю інтернатних
та реабілітаційних установ (центрів)
з метою обміну досвідом.
Вжити заходів щодо забезпечення
підопічних
та
вихованців
необхідними технічними засобами
реабілітації.
Облаштувати спортивні майданчики,
тренажерні зали тощо.
організацію
Удосконалити
проведення
культурно-масових
заходів.
Вжити заходів щодо забезпечення
підопічних та вихованців житловою
площею відповідно до чинного
законодавства.
Створити
умови
для
безперешкодного доступу осіб з
особливими потребами до об’єктів
фізичного оточення.
Обладнати у кожній інтернатній
установі кімнати для відпочинку та

РОЗДІЛ 5.

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

проведення вільного часу.
Забезпечити
підопічних
та
вихованців тумбочками, столами,
стільцями, шафами тощо.
Обладнати
санітарні
кімнати
спеціальними
пристроями
та
безперешкодним
доступом
до
гігієнічних процедур для інвалідіввізочників.
Встановити
перегородки
між
душовими лійками та унітазами.
Забезпечити
підопічних
та
вихованців засобами особистої
гігієни.
Організувати
проведення
маркування всього одягу та взуття
підопічних та вихованців.
Вжити заходів щодо встановлення
огорожі
території
інтернатних
установ.
Організувати
вільний
та
безперешкодний доступ підопічних
та вихованців вночі до питної води
та туалету.
Вжити заходів щодо встановлення
міжкімнатних дверей.
Вжити заходів щодо забезпечення
достатнього освітлення та вентиляції.
Вжити заходів щодо облаштування
приміщень їдальні умивальниками
та вбиральнями.
Обладнати прогулянкові дворики
вбиральнями, штучним накриттям
від атмосферних опадів та сонячних
променів, лавочками, альтанками.
Забезпечити
житлові
корпуси
інтернатних установ холодильними
камерами для зберігання продуктів
харчування підопічних.

–

–

–
–

–
–

–
–
–
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Вжити заходів щодо забезпечення
банно-прального
корпусу
обладнанням для термічної обробки
речей.
Зберігати робочий одяг підопічних,
які проходять працетерапію, в
окремому
приміщені
(кімнаті,
куточку), та забезпечити подальше
переодягання їх у чистий одяг.
Забезпечити ліжко хворих підопічних
та вихованців підгузками відповідно
до потреб.
Посилити
контроль
з
боку
адміністрацій
установ
щодо
виконання
своїх
службових
обов’язків
медичним
та
обслуговуючим
персоналом
та
персоналом кухні.
Вжити заходів щодо забезпечення
безперешкодного
цілодобового
доступу до питної води.
Розмістити інформаційні стенди з
інформацією про права людини,
адресами та номерами телефонів
органів
влади
для
звернень
підопічних.
Розмістити у вільному доступі графік
особистого прийому представників
адміністрації інтернатної установи.
Поповнити перелік передплачуваної
періодичної преси для використання
підопічними.
Вжити заходів щодо створення
власних сайтів, сторінок у соціальній
мережі.

5.4.9. Міністерству охорони здоров’я
1.

Розробити з урахуванням вимог
доступності для людей, особливо

дітей, з психічними розладами форму
надання усвідомленої згоди особи
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:
на добровільну госпіталізацію для
отримання психіатричної допомоги.
Внести зміни до наказу МОЗ України
від 19.12.97 р. № 359, додавши
до
номенклатури
лікарських
спеціальностей
спеціальність
«Судова психіатрія».
Розробити та затвердити типові
документи
психіатричних
і
психоневрологічних лікарень.
Внести зміни до Порядку надання
психіатричної
допомоги
дітям,
затвердженого
наказом
МОЗ
України від 18.05.2013 р. № 400,
щодо
конкретизації
механізму
повідомлення органів опіки і
піклування про госпіталізацію дітей.
Переглянути клінічні протоколи
надання психіатричної допомоги
з урахуванням досягнень сучасної
медицини.
Сприяти застосуванню режиму
відеоконференцій та облаштуванню
кімнат для проведення виїзних
судових засідань у психіатричних/
психоневрологічних лікарнях при
розгляді справ про примусову
госпіталізацію, зміну чи скасування
застосування примусових заходів
медичного характеру.
Розглянути можливість внесення змін
до наказу МОЗ «Про удосконалення
організації лікувального харчування
та роботи дієтологічної системи
в Україні» від 29.10.2013 р № 931,
враховуючи недостатє фінансування
харчування в лікарнях.
Розробити нову редакцію проекту
Типового положення про будинок
дитини, передбачивши можливість
організації відділення паліативної
допомоги.
Вжити заходів щодо виконання
рекомендацій, наданих у Спеціальній
доповіді
Уповноваженого
з

прав людини «Моніторинг місць
несвободи в Україні: стан реалізації
національного
превентивного
механізму. Доповідь за 2013 рік».

ДОДАТОК 1

221

Додаток 1
Визначення місць несвободи, що
перебувають у віданні різних органів
виконавчої влади
МВС:
Органи внутрішніх справ – це правоохоронні органи державної виконавчої
влади, які беруть участь у здійсненні
функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров’я, права та свободи громадян,
власність, природне середовище,и суспільства та держави.
Під органами внутрішніх справ слід
розуміти Міністерство внутрішніх справ
України, головні управління, управління
МВС України в АР Крим, областях, містах
Києві, Севастополі та на транспорті,
їх міські, районні та лінійні відділи
(управління),
підрозділи,
установи,
навчальні заклади і науково-дослідні
установи, що становлять єдину систему
МВС України.

4.

Основні завдання органів внутрішніх
справ:

5.

1.

6.

2.

3.

Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів.
Реалізація державної політики боротьби із злочинністю. З цією метою
здійснюються профілактичні та оперативно-розшукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення
та розкриття злочинів.
Профілактика
правопорушень.

МВС та його підрозділи на місцях
вносять до центральних та місцевих
органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій
подання про необхідність усунення
причин та умов, що сприяють
вчиненню
правопорушень,
організовують серед населення
роз’яснювальну роботу з питань
охорони громадського порядку й
боротьби із злочинністю.
Охорона
та
забезпечення
громадського порядку. Органи
внутрішніх справ мають відповідні
повноваження у сфері забезпечення
охорони правопорядку на вулицях,
майданах, у парках, скверах та
інших громадських місцях; у
сфері здійснення контролю за
виконанням правил перебування
в Україні іноземців та осіб без
громадянства.
Виявлення
та
розслідування
злочинів.
Охорона прав та законних інтересів
громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми
власності.

Кімнати для затриманих і доставлених
чергових частин органів внутрішніх
справ є спеціальними приміщеннями
чергової частин міськрайліноргану
внутрішніх справ і призначені для
тимчасового поміщення до них осіб,
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затриманих за скоєння адміністративних
та кримінальних правопорушень.
Ізолятори тимчасового тримання є
спеціальними установами міліції для
утримування:
–
–

–

–

затриманих за підозрою в скоєнні
злочину осіб;
узятих під варту осіб на термін до 3
діб (якщо доставлення ув’язнених
до слідчого ізолятора (далі – СІЗО)
у цей строк не можливе через
віддаленість
або
відсутність
належних шляхів сполучення, вони
можуть перебувати в ІТТ не більше
10 діб);
підсудних (засуджених), які прибули
із СІЗО та
установ виконання
покарань у зв’язку з розглядом
справи в суді або проведенням з
ними слідчих дій;
адміністративно
заарештованих,
за
відсутності
спеціального
приймальника для осіб, підданих
адміністративному арешту.

Спеціальні приймальники для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, є установами міліції, що
виконують функції з утримання осіб, підданих адміністративному арешту.
Приймальники-розподільники
для
неповнолітніх – це спеціальні установи
міліції, що призначені для тимчасового
утримування
окремих
категорій
неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.
Приймальники-розподільники
для
неповнолітніх
створюються
для
тимчасового
утримування
в
них
неповнолітніх віком від 11 до 18 років,
які:
–

вчинили у віці від одинадцяти до
чотирнадцяти
років
суспільно
небезпечні діяння, якщо є потреба

–
–

негайно ізолювати їх (за постановою
органу
дізнання,
слідчого,
санкціонованою прокурором, або за
постановою суду);
згідно
з
рішенням
суду
направляються у спеціальні установи
для неповнолітніх;
самовільно залишили спеціальний
навчально-виховний заклад, де вони
перебували.

Спеціальні палати в медичних
закладах призначені для проведення
стаціонарного лікування затриманих
і взятих під варту осіб у районних
(міських)
лікарнях,
відділеннях
(лікарнях) для інфекційних хворих,
протитуберкульозних
закладах
Міністерства охорони здоров’я України.
Спеціальні автомобілі (автозаки),
спеціальні вагони типу СТ призначені
для перевезення затриманих, взятих під
варту та засуджених осіб.

СБУ:
Регіональні органи Служби безпеки
України – це державні правоохоронні
органи
спеціального
призначення,
які беруть участь у здійсненні функцій
держави, спрямованих на забезпечення
попередження, виявлення, припинення
та розкриття злочинів проти миру і
безпеки людства, тероризму, корупції
та організованої злочинної діяльності
у сфері управління і економіки та інших
протиправних дій, які безпосередньо
створюють загрозу життєво важливим
інтересам України.
Спеціально відведені місця для
тимчасового
тримання (ізолятори
тимчасового тримання) є спеціальними
установами Служби безпеки України для
тримання:
–

осіб, затриманих за підозрою у

ДОДАТОК 1

–

–

вчиненні злочину;
узятих під варту осіб на термін
до 3 діб (якщо їх доставка до
слідчого ізолятора (далі – СІЗО)
у цей строк неможлива через
віддаленість
або
відсутність
належних шляхів сполучення, вони
можуть перебувати в спеціально
відведеному місці для тимчасового
тримання (ізоляторі тимчасового
тримання) не більше 10 діб);
підсудних (засуджених), які прибули
із СІЗО у зв’язку з розглядом справи
в суді або проведенням з ними
слідчих дій.

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ
НЕСВОБОДИ
ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ:
Територіальні органи податкової
міліції – державні правоохоронні
органи, які беруть участь у здійсненні
функцій держави, спрямованих на
запобігання кримінальним та іншим
правопорушенням у сфері оподаткування
та бюджетній сфері, їх розкриття,
розслідування
та
провадження
у
справах
про
адміністративні
правопорушення, розшук осіб, які
переховуються від слідства та суду за
кримінальні та інші правопорушення
у сфері оподаткування та бюджетній
сфері, запобігання і протидія корупції в
органах державної податкової служби
та виявлення її фактів, забезпечення
безпеки діяльності працівників органів
державної податкової служби, захисту їх
від протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням службових обов’язків.

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА
СЛУЖБА
Слідчий ізолятор (СІЗО) – пенітенціарна
установа, яка призначена для тримання
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осіб, щодо яких було обрано запобіжний
захід у вигляді взяття під варту на будьякій стадії кримінального судочинства
(до судового процесу, після вироку до
направлення в арештний дім, виправний
центр чи виправну колонію), крім
військовослужбовців, які утримуються
на гауптвахті.
Виправні колонії виконують покарання
у виді позбавлення волі на певний строк,
довічного позбавлення волі.
Засуджені
відбувають
колоніях:

до
позбавлення
волі
покарання у виправних

мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання – засуджені вперше
до позбавлення волі за злочини, вчинені
з необережності, злочини невеликої
та середньої тяжкості, а також особи,
переведені з колоній мінімального
рівня безпеки із загальними умовами
тримання і колоній середнього рівня
безпеки в порядку, передбаченому
Кримінально-виконавчим кодексом;
мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання – чоловіки, вперше
засуджені до позбавлення волі за
злочини невеликої та середньої тяжкості;
жінки, засуджені за злочини невеликої та
середньої тяжкості, тяжкі та особливо
тяжкі злочини. У виправній колонії
цього виду можуть відбувати покарання
також засуджені, переведені з виховних
колоній у порядку, встановленому
статтею 147 цього Кодексу;
середнього рівня безпеки – жінки,
засуджені до покарання у виді
довічного позбавлення волі; жінки,
яким покарання у виді смертної кари
або
довічного
позбавлення
волі
замінено позбавленням волі на певний
строк в порядку помилування або
амністії; чоловіки, вперше засуджені до
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позбавлення волі за тяжкі та особливо
тяжкі злочини; чоловіки, які раніше
відбували покарання у виді позбавлення
волі; чоловіки, засуджені за вчинення
умисного злочину середньої тяжкості
в період відбування покарання у виді
позбавлення волі; засуджені, переведені
з колоній максимального рівня безпеки в
порядку, передбаченому цим Кодексом;
максимального рівня безпеки – чоловіки,
засуджені до покарання у виді довічного
позбавлення волі; чоловіки, яким
покарання у виді смертної кари замінено
довічним позбавленням волі; чоловіки,
яким покарання у виді смертної кари
або
довічного
позбавлення
волі
замінено позбавленням волі на певний
строк у порядку помилування або
амністії; чоловіки, засуджені за умисні
особливо тяжкі злочини; чоловіки,
засуджені за вчинення умисного
тяжкого або особливо тяжкого злочину
в період відбування покарання у виді
позбавлення волі; чоловіки, переведені
з колоній середнього рівня безпеки в
порядку, передбаченому цим Кодексом.
Виправні центри виконують покарання
у виді обмеження волі стосовно осіб,
засуджених за злочини невеликої та
середньої тяжкості, а також засуджених,
яким даний вид покарання призначено
відповідно до статей 82, 389 КК України
(2341-14).
1.

2.

Місцями відбування покарання у
виді обмеження волі є виправні
центри, що представляють собою
кримінально-виконавчі
установи
відкритого типу.
Правову
основу
діяльності
виправного центру складають КВК
України, Правила внутрішнього
розпорядку установ виконання
покарань, інші нормативно-правові

акти, а також Інструкція з організації
порядку
і
умов
виконання
покарання у виді обмеження волі,
затверджена наказом Державного
департаменту України з питань
виконання покарань 16.02.2005 р.
№ 27 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 5 березня 2005
р. за №290/10570).3. Завданнями
виправних центрів є:
–

–
–

–

–
–

організація виконання покарання у
виді обмеження волі та забезпечення оптимальних умов відбування
покарання засудженими з метою їх
виправлення і ресоціалізації;
запобігання вчиненню засудженими
нових злочинів;
забезпечення правопорядку і законності, безпеки засуджених, а також
персоналу, посадових осіб і громадян, які перебувають на їх території;
залучення засуджених до суспільно
корисної праці з урахуванням їх стану здоров’я, загального і професійного рівнів;
забезпечення охорони здоров’я засуджених;
здійснення оперативно-розшукової
діяльності відповідно до законодавства.

Слід звернути увагу, що, оскільки
обмеження волі відповідно до ст. 69 та
82 КК України може бути призначене і
за вчинення тяжких та особливо тяжких
злочинів, виправні центри виконують
покарання також і відносно засуджених
цієї категорії.
Арештні доми – це вид установ
виконання покарань, у яких засуджені
відбувають покарання у виді арешту.
Оскільки цей вид покарання полягає
в триманні засудженого в умовах
ізоляції (ст. 60 КК України), то в
арештних домах створюються умови

ДОДАТОК 1
для забезпечення фізичної ізоляції
засуджених від зовнішнього світу та
оточуючих. Умови тримання в арештних
домах повинні відповідати режимним
вимогам відбування цього покарання
та забезпечувати роздільне тримання
окремих категорій засуджених, нагляд за
ними, а сам арештний дім мати необхідну
матеріально-технічну та побутову базу.
Вимоги до створення та внутрішньої і
просторової організації арештних домів
встановлюються законодавством. В
арештних домах утримуються повнолітні
особи, а також неповнолітні, яким
на момент постановлення вироку
виповнилося шістнадцять років і які
засуджені за злочини невеликої тяжкості.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Пункти
тимчасового
тримання
призначені
для
тримання
правопорушників,
затриманих
в
адміністративному порядку та за
підозрою у вчиненні злочину на
підставі рішення слідчого в порядку,
передбаченому КПК. Обладнані в
місцях
розташування
управлінь
органів охорони державного кордону
(прикордонних
загонів,
окремого
контрольно-пропускного пункту «Київ»).
Спеціальні приміщення обладнуються
у підрозділах, що безпосередньо
охороняють
державний
кордон
(відділах прикордонного контролю), та
призначені для тимчасового тримання
правопорушників,
затриманих
в
адміністративному порядку.

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Пункти тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства є
державними установами, призначеними
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для тимчасового утримання іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні і підлягають
видворенню за її межі у примусовому
порядку.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
Дисциплінарний батальйон – місце
для тримання військовослужбовців,
засуджених до покарання у вигляді
тримання у дисциплінарному батальйоні.
Гауптвахти
–
місця
несвободи,
призначені для попереднього ув’язнення
військовослужбовців та виконання
кримінальних покарань у вигляді арешту.
У
цих
установах
військовослужбовці:
–
–
–

–

утримуються

які відбувають покарання у вигляді
арешту;
затримані до прийняття рішення судом;
до яких як запобіжний захід обрано
взяття під варту під час проходження ними зборів (у тому числі військовозобов’язаних);
яких направляють до дисциплінарної частини після засудження; затримані за порушення військової дисципліни у нетверезому стані (або такі,
що не мають документів), до протверезіння (або встановлення особи).

Кімнати для тимчасово затриманих
військовослужбовців
обладнуються
у будинках (приміщеннях) органів
управління
Військової
служби
правопорядку у Збройних Силах України,
до складу яких гауптвахти не входять.
Спеціальні
палати
військових
лікувальних закладів Збройних Сил
України – це палати для лікування
хворих засуджених, узятих під варту та

226

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОД В УКРАЇНІ:

затриманих військовослужбовців.
Військові частини – це організаційно
самостійні
бойові,
навчальні
та
адміністративно-господарські одиниці в
Збройних Силах України, де громадяни
України проходять строкову військову
службу.

ДЕРЖАВНА СУДОВА
АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Приміщення для тримання підсудних
(засуджених) у судах – це камери
(кімнати), що облаштовані в апеляційних
та місцевих судах загальної юрисдикції
та
призначені
для
тимчасового
утримання
підсудних
(засуджених)
під час їх перебування в приміщеннях
(будинках) апеляційних та місцевих
судів загальної юрисдикції для участі у
судових засіданнях або ознайомлення з
матеріалами кримінальних справ.

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ:
Дитячий будинок – навчальний заклад,
який забезпечує розвиток, виховання,
навчання та соціальну адаптацію дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дошкільного та шкільного
віку.
Загальноосвітня школа-інтернат для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – навчальний
заклад, що забезпечує виховання,
навчання та соціальну адаптацію дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Спеціальні загальноосвітні школиінтернати
для
дітей-сиріт
та
дітей, позбавлених батьківського
піклування – навчальний заклад
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.
Загальноосвітня школа-інтернат – це
загальноосвітній навчальний заклад I-II,
I-III ступенів, що забезпечує реалізацію
права дітей, які потребують соціальної
допомоги, на загальну середню освіту.
Загальноосвітні санаторні школиінтернати – це
загальноосвітній
навчальний заклад I-II, I-III ступенів з
відповідним медичним профілем, що
забезпечує реалізацію права дітей, які
потребують тривалого лікування та
реабілітації, на загальну середню освіту.
Спеціальна загальноосвітня школаінтернат – загальноосвітній навчальний
заклад, що забезпечує здобуття певного
рівня освіти, професійну орієнтацію
та підготовку, проводить корекційнорозвиткову роботу з дітьми, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, умови проживання
та утримання за рахунок держави.
Загальноосвітні школи соціальної
реабілітації є державним навчальним
закладом для дітей, які потребують
особливих
умов
виховання,
що
належить
до
сфери
управління
МОН. До школи за рішенням суду
направляються учні (вихованці), які
вчинили правопорушення, що мають
ознаки
суспільно
небезпечного
діяння, віком вiд 11 до 14 рокiв. Учні
(вихованці) утримуються у школі в межах
встановленого судом строку, але не більш
як три роки. Школа створює належні
умови для життя, навчання i виховання
учнів (вихованців), пiдвищення їх
загальноосвiтнього i культурного рiвня,
розвитку iндивiдуальних здiбностей
i нахилiв, забезпечення необхiдної
медичної
допомоги;
забезпечення
соцiальної реабiлiтацiї учнiв, їх правового
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виховання та соцiального захисту
в умовах постiйного педагогiчного
режиму. Особливості педагогічного
режиму, умов виховання та утримання
дітей у школі визначаються: спеціальним
режимом дня та системою навчальновиховної роботи; постійним наглядом
та педагогічним контролем за ними;
обмеженням
можливості
вільного
виходу учнів за межі території школи без
супроводу спеціально уповноважених
осіб у порядку, встановленому МОН.
Професійні
училища
соціальної
реабілітації є державним професійнотехнічним навчальним закладом для
дітей, які потребують особливих умов
виховання, що належить до сфери
управління МОН.
Особливою умовою створення училища є
одностатевість контингенту, чисельність
якого не перевищує 200 осіб.
Головним
завданням
училища
є
забезпечення захисту прав дітей,
які
потребують
особливих
умов
виховання, на професійно-технічну
освіту,
оволодіння
робітничими
професіями,
спеціальностями,
кваліфікацією відповідно до їх інтересів,
здібностей, стану здоров’я. Особливості
педагогічного режиму, умов виховання
та утримання учнів (вихованців) в
училищі визначаються спеціальним
режимом дня та системою навчальної
та виховної роботи, постійним наглядом
і педагогічним контролем за ними,
унеможливленням їх вільного виходу
за межі території училища без дозволу
адміністрації та супроводу спеціально
уповноважених
осіб
в
порядку,
встановленому МОН.
Навчально-реабілітаційні центри – це
загальноосвітній навчальний заклад,
метою діяльності якого є реалізація
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права на освіту дітей з особливими
освітніми потребами, зумовленими
складними вадами розвитку, їх інтеграція
в суспільство шляхом здійснення
комплексних реабілітаційних заходів,
спрямованих на відновлення здоров’я,
здобуття освіти відповідного рівня,
розвиток та корекцію порушень.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
Будинок-інтернат
для
громадян
похилого
віку
та
інвалідів,
геріатричний пансіонат, пансіонат
для ветеранів війни та праці є
стаціонарною
соціально-медичною
установою загального
типу для
постійного проживання
громадян
похилого віку, ветеранів війни та праці,
інвалідів, які потребують стороннього
догляду, побутового
і медичного
обслуговування.
До будинку-інтернату приймаються на
державне утримання особи похилого
віку, які досягли пенсійного віку, та
інваліди першої і другої групи, старші за 18
років, які за станом здоров’я потребують
стороннього
догляду,
побутового
обслуговування, медичної
допомоги,
яким згідно з медичним висновком не
протипоказане перебування у будинкуінтернаті та які не мають працездатних
родичів, зобов’язаних їх утримувати за
законом.
Спеціальний
будинок-інтернат
є
соціально-медичною
установою,
призначеною
для
постійного
проживання звільнених осіб – громадян
похилого віку, інвалідів I та II груп
(далі – особи), які за станом здоров’я
потребують
стороннього
догляду,
побутового, медичного обслуговування
та реабілітаційних послуг.
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До будинку-інтернату на безоплатній
основі приймаються звільнені особи –
громадяни похилого віку, інваліди I та II
груп, старші від 18 років, які за станом
здоров’я
потребують
стороннього
догляду, побутового і медичного
обслуговування та які не мають
працездатних дітей або інших родичів,
які згідно із законом зобов’язані їх
утримувати.
До
будинку-інтернату
можуть
прийматися на платній основі особи,
які мають працездатних дітей або інших
родичів, які згідно із законом зобов’язані
їх утримувати.
Психоневрологічний
інтернат
є
стаціонарною
соціально-медичною
установою,
призначеною
для
постійного проживання громадян з
психоневрологічними захворюваннями,
які потребують стороннього догляду,
побутового і медичного обслуговування.
До
інтернату приймаються на
державне утримання психічно хворі
особи, які досягли пенсійного віку,
та інваліди першої і другої груп з
психоневрологічними захворюваннями,
старші від 18 років, які за станом здоров’я
потребують
стороннього
догляду,
побутового обслуговування, медичної
допомоги та яким не протипоказане
перебування в інтернаті відповідно до
медичних показань та протипоказань
до прийому в інтернатні установи,
незалежно від наявності батьків або
родичів, зобов’язаних їх утримувати за
законом.
Дитячий будинок-інтернат є соціальномедичною установою для постійного
проживання дітей віком від 4 до 18 років
з утвореним у разі потреби молодіжним
відділенням для молоді віком від 18 до 35
років, що входить як структурний

підрозділ до складу будинку-інтернату,
з вадами фізичного та/або розумового
розвитку та психічними розладами,
які потребують стороннього догляду,
побутового і медичного обслуговування,
освітніх та реабілітаційних послуг.
Стаціонарне відділення для постійного
або
тимчасового
проживання
територіального центру утворюється
для обслуговування не менш ніж 10 і не
більш як 50 одиноких громадян, до якого
на постійне або тимчасове проживання,
повне державне утримання безоплатно
приймаються
одинокі
громадяни
похилого віку, інваліди (які досягли
18-річного віку), хворі (з числа осіб
працездатного віку
на
період до
встановлення їм групи інвалідності,
але не більш як чотири місяці), які
відповідно до висновку лікарськоконсультаційної комісії закладу охорони
здоров’я за станом здоров’я не здатні
до самообслуговування,
потребують
постійного
стороннього
догляду
та
допомоги,
соціально-побутових,
соціально-медичних та інших соціальних
послуг.
Притулок для дітей – це заклад
соціального захисту, створений для
тимчасового перебування у ньому дітей
віком від 3 до 18 років.
До притулку приймаються діти, які
заблукали; були покинуті батьками
або
піклувальниками;
жебракують
і місце знаходження їх батьків
не встановлено; залишилися без
піклування батьків (усиновителів) або
опікунів (піклувальників); залишили
сім’ю чи навчальний заклад; вилучені
кримінальною міліцією у справах дітей
органів внутрішніх справ із сімей,
перебування в яких загрожувало їх
життю і здоров’ю; втратили зв’язок
з батьками під час стихійного лиха,
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аварії, катастрофи, інших надзвичайних
подій; не мають постійного місця
проживання і засобів до життя, підкинуті
та безпритульні діти; самі звернулися за
допомогою до адміністрації притулку;
відбували покарання у виді позбавлення
волі на певний строк.
Центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей Служби у справах
дітей – це заклад соціального захисту,
що
створюється
для
тривалого
(стаціонарного)
або
денного
перебування дітей віком від 3 до 18
років, які опинились у складних життєвих
обставинах, надання їм комплексної
соціальної, психологічної, педагогічної,
медичної, правової та інших видів
допомоги.
До центру приймаються діти, які
перебувають у складних життєвих
обставинах, переведені з притулків
для дітей, залишилися поза сімейним
оточенням, зазнали насильства і
потребують
соціально-психологічної
допомоги.

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я:
Психіатричний
заклад
–
це
спеціалізований
заклад
охорони
здоров’я, діяльність якого пов’язана з
наданням психіатричної допомоги.
Будинок дитини – є комунальним
закладом охорони здоров’я для медикосоціального захисту дітей-сиріт, дітей,
які залишились без піклування батьків,
а також дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку.
Будинки дитини поділяються:
1.

будинок дитини загального типу
– для медико-соціального захисту
здорових дітей-сиріт (I – II груп

229

здоров’я), дітей, які залишилися
без піклування батьків, віком від
народження до трьох років. Крім
дітей цієї категорії, тут можуть
знаходитись діти, які мають сім’ю,
проте утримання та виховання їх
у сім’ї з поважних причин (хвороба
годувальника, тривале відрядження,
навчання тощо) неможливе, а також
діти із затримкою розумового та
фізичного
розвитку
внаслідок
несприятливих умов виховання;
2.

спеціалізований будинок дитини
– для медико-соціального захисту
дітей-сиріт, дітей, які залишились
без піклування батьків, з вадами
фізичного та розумового розвитку
(III – V груп здоров’я) віком від
народження до чотирьох років, а
також:

–

з органічним ураженням нервової
системи та порушенням психіки;
з органічним ураженням центральної нервової системи, в тому числі з
дитячим церебральним паралічем
без порушення психіки;
з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими вадами
фізичного розвитку без порушення
психіки;
з порушенням слуху та мови;
з порушенням мови;
з порушенням зору (сліпі, слабозорі);
тубінфікованих, хворих з малими
та згасаючими формами туберкульозу, ВІЛ-інфікованих.

–

–

–
–
–
–
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МОЗ України, Міністерства юстиції
України, Асоціації психіатрів України, Держ. пенітенціарної служби,Уповноважений Президента з
прав людини, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Працівники ДГБ МВС України західного та центрального регіону
України.
Тренінг для працівників МВС
України
«Стандарти та гарантії захисту прав
затриманих та обов’язки працівників міліції в світлі діяльності НПМ»
3-денна робоча зустріч з громад- Співробітники Департаменту з писькими моніторами місць несвобо- тань реалізації НПМ при Уповноваженому ВРУ з прав людини, Гроди
мадські монітори місць несвободи

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Круглий стіл «Застосування державправ людини
ного примусу до підлітків, які мають
психічні та поведінкові розлади»

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Засідання Міжвідомчої робочої груправ людини
пи зі звітом Уповноваженого ВРУ з
прав людини на тему «Моніторинг
місць несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного механізму»
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м. Львів

м. Київ

м. Київ

м. Київ

19-21.09
2014

24.09.
2014

30.09.
2014

01.10.
2014

3-денна робоча зустріч з громад- Співробітники Департаменту з писькими моніторами місць несвобо- тань реалізації НПМ при Уповноди
важеному ВРУ з прав людини, Громадські монітори місць несвободи

Круглий стіл «Проблеми застосу- Співробітники
Департаменту
вання фізичного обмеження до осіб з
питань
реалізації
НПМ,
з психічними розладами»
представники
Ген. прокуратури, МОЗ України,
Міністерства юстиції України,
МОУ, Мінсоцполітики, Держ.пенітенціарної служби, Комітету ВРУ з
охорони здоров’я, фахівці у сфері
психіатрії
НДО
Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Міжвідомча нарада з питань стану Співробітники Департаменту з пиправ людини
забезпечення прав осіб, які перебу- тань реалізації НПМ, представники
вають в пенітенціарних установах, МОН, МОЗ, МОУ, Мінсоцполітики,
закладах системи освіти, здоров’я Держ. пенітенціарної служби, ДПС
та соціального захисту населення,
розташованих в зоні проведення
антитерористичної операції
Секретаріат Уповноваженого Вер- Лекція «Особливості запроваджен- Співробітники Департаменту з
ховної Ради України з прав людини ня національного превентивного питань реалізації НПМ, персонал
механізму в Україні у форматі «Ом- спеціально відведеного місця для
будсмен +»
тимчасового тримання (ІТТ) СБУ в
м. Києві

Секретаріат Уповноваженого ВРУ
з прав людини, ГО «Харківський інститут соціальних досліджень» за
підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Секретаріат Уповноваженого ВРУ з
прав людини,
Український науково-дослідницький інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України
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м. Київ

м. Київ

м. Київ

24.10.
2014

5-6.11.
2014

07.11.
2014

Тренінг «Місця несвободи, де перебувають діти» в рамках програми
«Розуміємо права людини» Гельсінського Фонду з Прав Людини

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення належного захисту прав і свобод засуджених
та осіб, узятих під варту, які беруть
участь у судових засіданнях

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Тренінг «Моніторингу стану додерправ людини
жання прав вихованців будинків
дитини та пацієнтів відділень паліативної допомоги закладів охорони
здоров’я»

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з
прав людини,
Гельсінський Фонд з Прав Людини
за підтримки Фонду Міжнародної
Солідарності Міністерства закордонних справ Республіки Польща

Секретаріат Уповноваженого ВРУ

представники Секретаріату Уповноваженого з прав людини, Міністерства фінансів України, Секретаріату Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з
прав людини, Міністерства юстиції
України, Державної пенітенціарної
служби України, Державної судової адміністрації України, Міністерства інфраструктури України,
Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ
України та Управління конвоювання Головного управління Національної гвардії України
Представники Гельсінського фонду з прав людини (Польща, Варшава), Секретаріату Уповноваженого
ВРУ з прав людини, Української
гельсінської спілки з прав людини,
Асоціації українських моніторів
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів,
Центру інформації про права людини, громадських об’єктів, Харківської правозахисної групи
Співробітники Департаменту з питань реалізації НПМ при Уповноваженому ВРУ з прав людини
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м. Київ

26.12.
2014

м. Київ

21-25.12.
2014
Республіка
Сербія

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Круглий стіл «Дотримання прав
прав людини
неповнолітніх, які перебувають у
виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України»
Офіс Омбудсмена Республіки Сер- 5-денна навчальна поїздка з метою
бія та Проект Ради Європи «Пакет обміну напрацьованим досвідом у
невідкладних заходів для України» сфері реалізації національного превентивного механізму
Уповноважений ВРУ з прав людини Круглий стіл «Основні проблеми
дотримання прав людини в пенітенціарній системі України в контексті правового регулювання» та
обговорення пропозицій щодо змін
кримінально-виконавчого законодавства

м. Київ

16.12.
2014

Міжнародна конференція «П’ята
Східноєвропейська
конференція
національних превентивних механізмів»

ВГО «Асоціація незалежних моніто- Щорічна зустріч моніторів НаціоВишгородський рів місць несвободи» за підтримки нального превентивного механізму
р-н,
МФ «Відродження»
с. Глібовка

ГО «Асоціація Українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»
за фінансової підтримки програми
розвитку ООН в Україні

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з Робоча нарада із Координаційним
прав людини
центром надання правової допомоМФ «Відродження»
ги «Можливі напрями співпраці
між Координаційним центром та
Офісом Омбудсмена
щодо захисту прав осіб»

4-5.12.
2014

13-14.11. м. Львів
2014

12.11.
2014

Співробітники Департаменту з питань реалізації НПМ Уповноваженого ВРУ з прав людини

Співробітники Департаменту з питань реалізації НПМ Уповноваженого ВРУ з прав людини

Співробітники Департаменту з питань реалізації НПМ Уповноваженого ВРУ з прав людини

Працівники Координаційного центру з надання правової допомоги
та Департаменту з питань реалізації НПМ, Роман Романов, директор
програми «Права людини та правосуддя» МФ «Відродження»
Василина Яворська, менеджер
програми «Права людини та
правосуддя» МФ «Відродження»
Представники НПМ з десяти країн
Європи, представники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав
людини, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
пов’язана із забезпеченням прав
та свобод людини у місцях несвободи, експерти міжнародних та неурядових організацій
Представники Департаменту з питань реалізації НПМ Уповноваженого ВРУ з прав людини, представники Асоціації незалежних моніторів місць несвободи
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