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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ У 2015 РОЦІ 

 

1.1. Загальна інформація щодо кількості та типів місць несвободи в 

Україні та кількості моніторингових візитів впродовж 2015 року 

 

Департамент НПМ є структурним підрозділом Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує свої 

функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання та Закону України “Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини”.  

Загальна кількість установ в Україні, які за формальними ознаками 

можуть бути віднесені до місць несвободи, станом на 1 січня 2015 року 

складала 4 461.  

 

Працівники Департаменту НПМ здійснюють до місць несвободи візити 

двох типів: планові візити, що здійснюються відповідно до затвердженого 

річного Плану роботи Департаменту, та позапланові візити, зумовлені 

необхідністю перевірки інформації про порушення прав людини в діяльності 

тієї чи іншої установи, зокрема про застосування катувань та жорстокого 

поводження, яка міститься у письмових зверненнях громадян до 

Уповноваженого з прав людини. Письмові звернення громадян та їх родичів є 

одним із джерел отримання інформації про стан дотримання прав осіб, які 

перебувають у місцях несвободи.  

Впродовж року до Уповноваженого з прав людини надійшло близько 

1 800 письмових звернень про порушення прав людини у місцях несвободи. 

Зокрема, до відділу моніторингу пенітенціарних установ – 1 111 звернень щодо 

порушення режиму утримання осіб, позбавлених волі; в 650 з них йдеться про 

ненадання належної медичної допомоги особам, позбавленим волі, 272 

звернення безпосередньо до відділу експертного-аналітичного вивчення 

медичних питань стосовно порушення права на медичну допомогу особам, які 

перебувають у інших типах місць несвободи. 

 

У таблиці 1.1. представлена кількість місць несвободи у період з 2012 по 

2015 р.р. в розрізі міністерств і відомств, у віданні яких вони перебувають, а 

саме: Державної міграційної служби, Державної пенітенціарної служби, 

Державної прикордонної служби, Державної судової адміністрації, 

Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і 

науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, 

Служби безпеки.  
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Таблиця 1.1. 

Кількість місць несвободи у період з 2012 по 2015 р.р. 
 

 

1
Державна міграційна 

служба

Пункти тимчасового 

перебування іноземців та осіб 

без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні

2 2 2 2 1 2 1 4

2
Державна фіскальна 

служба 

Територіальні органи державної 

фіскальної служби 
160 56 26 26

Пункти тимчасового тримання 10 11 10 10 2 4 1 3 10

Спеціальні приміщення для 

адмінарештованих
75 75 53 57 1 4 2 2 9

Місця розміщення осіб, яким 

відмовлено у в’їзді до України
3 2 5 7

Випр. кол. (максимальний) 9 9 8 7 2 4 2 1 9

Випр. кол. (середній) 76 76 60 59 11 13 5 13 42

Випр. кол. (мінімальний) 27 27 22 22 5 3 1 2 11

Виправний центр 23 24 21 21 1 1 3 5

Виховна кол. 8 7 6 6 1 7 8

СІЗО ( УВП) 33 33 29 29 11 17 10 4 42

Спеціалізовані лікувальні 

заклади
6 6 4 4 1 1

5
Державна судова 

адміністрація
Суди 489 692 637 612 22 7 17 46

Автозаки 922 674 649 758 2 9 1 2 14

Спеціальні вагони (вагонзаки) 29 29 27 19 1 1
Спеціальні палати в медичних 

закладах.
587 587 508 486 2 2 4

Ізолятори тимчасового тримання 462 437 393 323 26 30 16 15 87

Кімнати для затриманих та 

доставлених міських, районних, 

лінійних органів внутрішніх 

справ

1303 1175 1089 805 45 53 28 18 144

Приймальники-розподільники 

для дітей
18 13 12 7 1 2 1 4

Спеціальні приймальники для 

адмінарештованих
27 26 18 5 8 2 1 11

Дитячі будинки-інтернати 55 55 49 49 10 11 8 14 43

Будинки-інтернати та пансіонати 117 117 97 96 4 6 6 9 25

Психоневрологічні інтернати 152 152 144 145 8 21 10 26 65

Стаціонарні відділення 

територіальних центрів 

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

348 355 339 2 6 4 4 16

Центри  соціально-психологічної 

реабілітації дітей
58 86 82 75 1 1 7 9

Притулки для дітей 58 42 12 8 1 1 2

Будинки дитини 46 45 46 38 4 3 4 10 21

Психіатричні (психоневрологічні) 

лікарні та центри судово-

психіатричної експертизи

98 86 84 12 17 10 13 52

Наркологічні диспансери 40 40 3 3

Заклади охорони здоров"я, що 

надають паліативну допомогу, 

"Хоспіси"

60 61 8 10 18

Загальноосвітні школи-інтернати 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування

72 64 47 21 1 3 9 13

Загальноосвітні школи соціальної 

реабілітації 
6 6 4 2 2 2 4

Профучилища соціальної 

реабілітації
3 2 2 0 2 2

Санаторні загальноосвітні  

школи-інтернати
66 71 71 66 1 7 1 4 13

Спеціальні загальноосвітні школи-

інтернати 
359 334 338 338 3 12 6 25 46

Дитячі будинки 104 94 64 43 1 2 3

Гауптвахти 4 2 1 15 1 2 1 3 7

Дисциплінарні батальони 1 1 1 1 1 2 3

Клініки психіатрії військових 

шпиталів
4 4 4 4 1 1 1 3

Кімнати для тимчасово 

затриманих 
18 32 30 46 2 5 7

Спецпалати військових шпиталів 14 8 6 6 1 1 2

Військові частини 337 386 158 186 1 2 1 4

Служба безпеки

Спеціально відведені місця для 

тимчасового тримання 

(ізолятори тимчасового 

тримання) Служби безпеки 

України 

1 1 1 1 1 1

6187 5905 5254 4461 170 263 153 235 821

2012 2013

8
Міністерство охорони 

здоров’я

Разом

3
Державна прикордонна 

служба

4
Державна пенітенціарна 

служба

20152014
№ Підпорядкованість Тип установи

Відвідано

2012 2013 2014

Всього

2015

6
Міністерство внутрішніх 

справ

Всього

7 Мінсоцполітики

9
Міністерство освіти і 

науки

10 Міністерство оборони
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Протягом 2015 року Департаментом НПМ здійснено 235 моніторингових 

візитів, з яких 52 – до установ, розташованих на територіях, прилеглих до зони 

проведення АТО. 

 На рисунку 1.1. наведено статистику моніторингових візитів у розрізі 

міністерств і відомств. 
 

 
 

Рис. 1.1. Статистика моніторингових візитів у розрізі міністерств і 

відомств 
 

Під час моніторингових візитів виявлено численні порушення прав 

людини в місцях несвободи. Результати узагальнення отриманих даних подані 

на рисунку 1.2.  
 

 
 

Рис. 1.2. Виявлені порушення прав людини в місцях несвободи (кількість 

випадків) 

Примітка:    

1 – Дотримання площі на 1 особу  

2 – Застосування психічного та фізичного насилля 

3 – Порушення права на приватність  

4 – Порушення права на охорону здоров’я, медичну допомогу 

1 
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5 – Доступ до правової інформації  

6 – Доступ до питної води   

7 – Дотримання права на свободу та особисту недорканість 

8 – Застосування непередбачених законом методів та заходів покарання 

9 – Право на вільний розвиток особистості 

10 – Можливість дотримання особистої гігієни 
 

 
 

Рис. 1.3. Статистика моніторингових візитів за областями України 
 

У 2015 р. за результатами моніторингових візитів підготовлено 10 подань 

Уповноваженого з прав людини до органів влади (табл. 1.3.). 
 

Таблиця 1.3. 
 

Інформація щодо направлення Департаментом з питань  

реалізації національного превентивного механізму 

Подань Уповноваженого з прав людини  

до органів влади у 2015 р. 
 

Назва органу Кількість 

направлених актів 

реагування 

Міністру внутрішніх справ України 

Авакову А.Б. Щодо порушення 

конституційних прав осіб з боку працівників 

Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві 

Міністру внутрішніх справ України 

Авакову А.Б. Щодо порушення 

конституційних прав гр. Т. з боку працівників 

Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві 
Міністру охорони здоров'я Квіташвілі О.М. 

Щодо необхідності внесення змін до 

законодавства у сфері забезпечення прав осіб з 

психічними розладами 

6 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Статистика візитів у розрізі областей 
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Міністру охорони здоров'я Квіташвілі О.М. 

Щодо усунення порушень прав пацієнтів 

Левоньківської психіатричної лікарні 
Міністру юстиції України Петренку П.Д. 

Щодо усунення причин та умов, які сприяли 

системному порушенню прав та свобод 

засуджених-жіноку Чорноморській виправній 

колонії (№ 74) 
Міністру юстиції України Петренку П.Д. 

Щодо забезпечення прав засуджених осіб в 

частині здійснення відрахувань з їх заробітку, 

пенсій та іншого доходу 

Генеральному прокурору України Шокіну 

В.М. Щодо порушення працівниками 

Генеральної прокуратури України, 

прокуратури м. Києва та Київської області 

прав громадян на ефективне розслідування 

випадків неналежного поводження з 

урахуванням практики Європейського суду з 

прав людини. 

Щодо неналежного виконання 

працівниками Генеральної прокуратури 

України та прокуратури м. Києва своїх 

обов'язків у частині здійснення нагляду за 

додержанням законів органами, що проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, при застосуванні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян 

Щодо неналежного виконання 

працівниками прокуратури Донецької області 

своїх обов'язків у частині здійснення нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян 

3 

Прокурору м. Києва Юлдашеву С.О.  

Щодо порушення конституційних прав 

неповнолітнього Г. з боку посадових осіб 

Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві 

1 

Усього 10 
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РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ В ЗОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ 

УКРАЇНИ 
 

У 2015 році моніторинг стану забезпечення прав осіб, які перебувають у 

місцях несвободи, розташованих в зоні проведення антитерористичної операції, 

був одним з пріоритетних напрямів діяльності Уповноваженого з прав людини.  

Всього за час проведення АТО було здійснено 52 моніторингових візити. 

Переважно були відвідані заклади, розташовані поблизу лінії розмежування.  
 

 
 

Протягом 2015 року в Донецькій області були відвідані такі органи та 

установи Міністерства внутрішніх справ України: 

– Жовтневий районний відділ Маріупольського міського управління 

ГУМВС України в Донецькій області; 

– ізолятор тимчасового тримання Маріупольського міського 

управління ГУМВС України в Донецькій області; 
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– Костянтинівський міський відділ ГУМВС України в Донецькій 

області; 

– ізолятор тимчасового тримання Костянтинівського міського відділу 

ГУМВС України в Донецькій області. 

Недоліки та порушення прав людини, які були виявлені в ході 

моніторингу органів та установ МВС у Донецькій області, є типовими й для 

інших регіонів України (див.стор.23-43). 

Так, у ході візитів установлено, що працівниками зазначених органів 

систематично ігноруються вимоги щодо забезпечення права на захист 

затриманих осіб. Негайно після затримання осіб не здійснюється повідомлення 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Особи, відповідальні за перебування затриманих, які повинні 

контролювати дотримання прав кожної затриманої особи з моменту її 

затримання, не здійснюють передбачені Кримінальним процесуальним 

кодексом України заходи щодо запобігання порушенням прав затриманих осіб. 

Порушуючи вимоги частини третьої статті 212 КПК України, ними не 

забезпечується запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманих, у 

тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або 

були присутні при їх проведенні.  

В міськрайорганах відсутні спеціальні приміщення для роботи із 

затриманими та доставленими особами і усі дії із затриманими особами 

проводяться у робочих кабінетах працівників, що створює ризики неналежного 

поводження і заборонено законодавством.   

У протоколах про затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину не 

зазначається час та місце фактичного затримання, а фіксується час доставляння 

до міськрайоргану або ж час та місце складання протоколу про затримання. 

Відсутність в протоколі затримання часу фактичного затримання особи 

приводить до штучного збільшення передбаченого Конституцією України часу, 

протягом якого законність затримання повинна бути перевірена судом. 

Керівництвом ізоляторів тимчасового тримання, на порушення 

встановлених вимог, не повідомляються органи прокуратури про виявлення 

тілесних ушкоджень у доставлених до установи осіб для проведення перевірок 

обставин їх отримання. 

Умови тримання, матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення 

ув’язнених у зазначених установах невідповідність вимогам національного 

законодавства та міжнародних стандартів.  

За результатами візиту до ізолятора тимчасового тримання 

Костянтинівського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області 

Уповноваженим з прав людини 16.11.2015 за № 1.-2729/В249174.15-94 унесено 

подання Генеральному прокурору України Шокіну В.М. «Щодо неналежного 

виконання працівниками прокуратури Донецької області своїх обов’язків в 

частині здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян».  
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Згідно з інформацією, наданою Уповноваженому з прав людини 

Генеральним прокурором України Шокіним В.М. у листі від 09.12.2015 р. 

№ 16/1-679 вих-15, перевіркою, проведеною працівниками Генеральної 

прокуратури України спільно з прокуратурою Донецької області, виявлено, що 

відомості, які містяться у звіті працівників Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини про результати відвідування ізолятора 

тимчасового тримання, загалом підтверджуються. В ізоляторі тимчасового 

тримання Костянтинівського відділення Артемівського відділу поліції ГУ НП у 

Донецькій області наявні порушення вимог ст. ст. 9, 11, 21 Закону України 

«Про попереднє ув’язнення», ст.ст. 5, 30, 53 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», ст. 22 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо 

додержання прав затриманих та осіб, взятих під варту, на матеріально-побутове 

забезпечення і медичне обслуговування. 

За результатами перевірки звернуто увагу прокурора Донецької області 

на недоліки під час здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів 

при застосуванні примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. Притягнуто до відповідальності винних працівників апарату 

прокуратури області та Костянтинівської міжрайонної прокуратури.   

Також здійснювались моніторингові візити до установ Міністерства 

оборони України. Так, у квітні 2015 року в ході візиту до відділу Військової 

служби правопорядку сектору «М» (Маріуполь, Донецька обл.) моніторами 

було отримано інформацію про принаймні один випадок утримання під вартою 

у січні 2015 року протягом кількох діб військовослужбовця, затриманого за 

підозрою у скоєнні злочину. Приміщення, в якому утримувався під вартою цей 

військовослужбовець, розташоване на території військової частини №1639 

приблизно в двох кілометрах від аеропорту. На жаль, представники військової 

комендатури не спромоглися пояснити цей факт, відкрити цю кімнату для 

огляду, але місце її розташування (у старій будівлі військових складів) та 

зовнішній вигляд однозначно дають підстави стверджувати про її повну 

невідповідність мінімальним міжнародним стандартам та нормам 

національного законодавства. 

07 – 10 грудня 2015 року працівниками Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з метою цивільного контролю за 

дотриманням соціально-економічних та гуманітарних прав 

військовослужбовців, станом забезпечення та поводження з особовим складом, 

який бере участь в антитерористичній операції (у тому числі й з тимчасово 

затриманими військовослужбовцями), здійснено моніторинговий візит до 

військових частин і підрозділів, розташованих у Краматорську, Слов’янську, 

Дружківці, Артемівську Донецької області та прилеглих до них районах. 

Відвідування Донецького зонального відділу Військової служби 

правопорядку Збройних Сил України (розташований у Краматорську) 

засвідчило, що для тимчасово затриманих військовослужбовців створені 

належні умови, приміщення кімнати тимчасового затриманих (КТЗ) відповідає 

санітарним нормам. 
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Разом з тим, військовослужбовці, які доставляються до зонального 

відділу, інформуються про свої права лише в обсязі, передбаченому Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. Інформування тих, хто 

доставляється для встановлення особи без оформлення матеріалів 

адміністративного затримання, не здійснюється. 

Тимчасово затримані військовослужбовці, які перебувають в КТЗ до 

однієї доби, не зараховуються на котлове забезпечення і фактично харчуються 

за рахунок продуктів, що виділяються для особового складу зонального відділу. 

Також не відповідає Конституції України в розрізі попередження 

катувань та інших видів неналежного поводження норма Статуту гарнізонної та 

вартової служб Збройних Сил України та підзаконних актів (зокрема Інструкції 

про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих 

військовослужбовців, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 

26.09.2013 №656) стосовно затримання на строк до однієї доби для 

встановлення особи військовослужбовців, затриманих без документів, що 

посвідчують особу, без складання протоколу про адміністративне затримання. 

Міністерство оборони України поінформувало, що серед вжитих заходів  

на виконання рекомендацій Уповноваженого за рішенням командувача сектору 

«М» на території Маріупольського аеропорту у травні 2015 року було 

облаштовано кімнату для тимчасово затриманих військовослужбовців, що 

відповідає міжнародним та національним стандартам поводження із 

затриманими особами. 

У 2015 році тривав й моніторинг прав осіб, які перебувають в установах 

пенітенціарної служби. 

До Уповноваженого з прав людини надійшло 260 звернень від осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на 

непідконтрольній органам державної влади України території, та їх родичів 

щодо переведення у відповідні установи, які розміщені на контрольованій 

українською владою території. 

У 2015 році за ініціативою та безпосередньою участю Уповноваженого з 

прав людини відбулося три передачі, в ході яких на підконтрольну територію 

було перевезено 49 в’язнів з установ, розташованих у Донецькій області. Це, 

зокрема, особи, які мали бути передані до інших держав на виконання 

Україною міжнародних зобов’язань, засуджені до довічного позбавлення волі, 

особи, які слідували транзитом через Донецький слідчий ізолятор до інших 

пенітенціарних установ,або ж ті, хто прибув до Донецького СІЗО для участі у 

судових засіданнях. 

Значна підтримка в організації процесу передачі була надана 

керівництвом Служби безпеки України та Державної пенітенціарної служби 

України, а також безпосередньо Антитерористичним центром та керівництвом 

управління пенітенціарної служби в Донецький області. 

Крім того, працівниками Департаменту з питань реалізації національного 

превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини разом з 

представниками громадськості здійснювалися моніторингові візити до установ, 

розташованих поблизу зони проведення антитерористичної операції. 
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Такі візити були здійснені до Маріупольського виправного центру (№ 

138) та Приазовської виправної колонії (№ 107), під час яких встановлені 

системні порушення прав засуджених, у тому числі на гідну оплату та належні 

умови праці. Організація харчування засуджених та банно-пральне 

обслуговування в зазначених установах не відповідали вимогам чинного 

законодавства.  

Крім того, у Донецькій області були відвідані Селидівська та 

Дзержинська виправні колонії. В ході візитів вивчалися стан забезпечення 

безпеки засуджених осіб у разі обстрілів, а також питання щодо евакуації 

зазначених закладів до інших регіонів України. 

 

У 2015 році було здійснено 47 візитів до установ системи освіти, 

охорони здоров’я і соціального захисту населення.  

Під час візитів увага насамперед приділялась найважливішим аспектам: 

забезпеченню права на життя і безпечне проживання, можливості вивезення на 

безпечні території та наявності укриття від можливих обстрілів, забезпеченість 

продуктами харчування і медикаментами, наявності достатньої кількості 

персоналу тощо. 

Результати моніторингу засвідчили, що внаслідок належного реагування 

на рекомендації Уповноваженого з прав людини низка проблем, які були 

надзвичайно гострими у 2014 р. та на початку 2015 рр., поступово були 

вирішені. Це, насамперед, стосується права на безпеку життя. Вперше 

Уповноважений з прав людини звернулася до Прем’єр-міністра України 

Яценюка А.П. з питань необхідності вжиття термінових заходів задля вивезення 

людей на безпечну територію ще у червні 2014 року. У лютому 2015 року у 

своєму черговому поданні до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. 

Омбудсман наголосила на необхідності налагодження ефективної системи 

евакуації закладів, що належать до місць несвободи. Адже на початку 

збройного конфлікту мешканців інтернатів вивозили лише до інших установ 

Донбасу, що призвело до ситуації, коли деякі з установ внаслідок розширення 

території бойових дій повторно опинялися на непідконтрольній українській 

владі території. Так, зокрема, сталося із підопічними Слов’янського 

психоневрологічного інтернату, яких вивезли у інтернати м. Сніжного та 

Старомихайлівки, що згодом також були захоплені.  

Уповноважений звернула увагу Прем’єр-міністра України на необхідність 

перерозподілу коштів з державного бюджету, що дозволило б забезпечувати 

належне фінансування закладів, вивезених до інших регіонів. Внаслідок 

реагування на подання Уповноваженого з прав людини Міністерством 

соціальної політики було підготовлено понад півтори тисячі місць в інших 

областях України, куди почали вивозити вихованців та підопічних з території 

Донбасу до установ Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, 

Миколаївської, Сумської, Тернопільської та Харківської областей.  

З проблемами організації евакуації моніторингові групи стикались під час 

візитів до середини 2015 року. При спілкуванні працівники відвіданих установ 

не могли повідомити представникам Уповноваженого з прав людини, куди саме 



14 

 

вони вивозитимуть мешканців у разі небезпеки. Плани евакуації, які складали 

відповідні підрозділи МНС, не доводились до працівників або були складені 

формально. Так, за інформацією  міського голови м. Маріуполя, у разі 

необхідності вивезення підопічних і працівників Маріупольського пансіонату 

для ветеранів війни і праці №1 згідно з планом евакуації (станом на квітень 

2015 року) мало би здійснюватися на тимчасову непідконтрольну територію. З 

цього питання Уповноваженим з прав людини було на адресу керівництва 

Донецької та Луганської областей, а також керівникам окремих міст Донбасу 

було надіслано кілька актів реагування. Моніторингові візити, що 

здійснювалися у вересні–грудні 2015 року, засвідчили, що керівники установ 

вже чітко знали, яким транспортом і куди можуть евакуювати підопічних у разі 

загрози. 

Протягом року змінювалась ситуація і з облаштуванням сховищ. Так, 

зокрема, у підвалах дитячих освітніх закладів від початку АТО були обладнані 

сховища, а у разі відсутності сховищ керівництво чітко знало, яке найближче 

від закладу сховище необхідно використовувати. В той час, як в установах для 

дорослих ситуація змінювалась протягом року. Так, у лютому 2015 р. було 

відсутнє сховище в Артемівському психоневрологічному інтернаті, де 

проживало 375 чоловіків з психічними розладами, при цьому під житловим 

корпусом було розташоване велике підвальне приміщення, яке цілком могло б 

використовуватися з цією метою. Новопризначена директор дослухалася до 

зауважень моніторингової групи, і вже через півроку під час повторного візиту 

підопічні цієї установи розповідали про навчання, які відбулися у 

пристосованому під укриття підвалі.  

Моніторингові візити протягом 2014 р. – початку 2015 р. виявили й 

проблеми із забезпеченням життєдіяльності установ, зокрема в частині 

постачання води та електроенергії, продуктів харчування і медикаментів. 

Частина інтернатів протягом чотирьох місяців 2014 р. взагалі не фінансувалась. 

Вижити підопічним допомагали волонтери та військовослужбовці. Перебої із 

забезпеченням мали місце й на початку 2015 року. Через проблеми з 

електропостачанням працівники змушені були готувати їжу, використовуючи 

саморобні пічки, польові кухні тощо.  
 

Натомість у другій половині 2015 р. ситуація в установах соціальної 

сфери Луганщини і Донеччини значно покращилася. Усі заклади були 

забезпечені продуктами і медикаментами, підготовлені до опалювального 

сезону, мали запаси одягу та взуття для вихованців і підопічних. Було також 

збільшене з урахуванням інфляції їх фінансування, зокрема на харчування 

виділені кошти більші, ніж в аналогічних закладах у інших регіонах України: у 

відвіданих установах системи соціального захисту на харчування одного 

підопічного в день виділялось 45–50 (навіть 68 грн в Теплівському ПНІ), в 

інтернатах системи освіти – 62-68 грн.  

Також як позитив слід відмітити й те, що в другій половині 2015 р. були 

проведені ремонти приміщень більшості установ. Зокрема у Білицькому 

будинку-інтернаті замінені усі вікна на енергозберігаючі, також стіни його 
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житлових корпусів, Нижнівського та Теплівського психоневрологічних 

інтернатів утеплені ззовні. У стацвідділенні Селидовського терцентру 

встановлені перегородки у житлових кімнатах, у Сватівській обласній 

психіатричній лікарні укріплені стіни, що були пошкоджені після вибухів на 

артилерійських складах. Відремонтовані пошкоджені під час обстрілів 

приміщення Попаснянського ПНІ тощо.  
 

Разом з тим, попри підвищену увагу державних органів, допомогу 

військових і волонтерів, до цього часу зберігається низка значних проблем в 

сфері забезпечення прав людини. 

Наближеність установ до зони активних бойових дій, що наражає на 

небезпеку життя підопічних і персоналу. Це, зокрема, стосується 

Камишівського психоневрологічного інтернату, який розташований фактично 

на лінії розмежування. Його працівники щоденно наражаються на небезпеку, 

адже керівництвом АТО їм було повідомлено, що дороги навколо є 

замінованими.  

Постійним обстрілам піддаються навколишні території Теплівського, 

Нижнівського, Артемівського ПНІ, Дзержинської загальноосвітньої школи-

інтернату та ін. Зруйнований від обстрілів один з корпусів Попаснянського 

ПНІ. Під час обстрілів по дорозі на роботу загинула його працівниця.  

Попри неодноразові звернення Уповноваженого з прав людини, зазначені 

заклади так і не були вивезені у безпечне місце  

Більш того, 63 підопічних Попаснянського ПНІ, яких у березні 2015 р. під 

обстрілами вивезли до інтернатних установ Луганської області, вже повернули 

назад. При цьому, й вивозили 133 з 186 підопічних – людей з інвалідністю – до 

інтернатів, що знаходяться в зоні проведення АТО.  

Було повернуто до інтернатів й дітей, які мають статус сиріт або 

позбавлених батьківського піклування, опіку над яким здійснює держава. У 

2014/2015 н.р. вони навчались у закладах на більш безпечній території: діти 

Донеччини – у «Смарагдовому містечку» у м. Святогорську, діти Луганщини – 

в інтернатах Одещини і м. Кремінній. Однак, з вересня 2015 р. відновила 

роботу Часів-Ярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, де навчаються 

лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Повернули 

дітей із зазначеним статусом також до Гірнянського, Щастенського, 

Новожеланського інтернатного освітнього закладу. Також залишається 

проблемою переповненність установ, що унеможливлює забезпечення у них 

належних умов проживання. Найбільш критична ситуація з відвіданих установ 

у Слав’янському психоневрологічному інтернаті. Він розрахований на 310 осіб, 

однак під час візиту у лютому 2015 р. було встановлено, що у цьому закладі 

проживали 210 підопічних цього інтернату та 365 жінок, переселених із 

Торезького психоневрологічного інтернату. Через відсутність вільних 

житлових площ у кімнатах, розрахованих на 4-5 осіб, підопічні проживали по 6-

7 осіб, через що було неможливо забезпечити їм особистий простір. Трудові 

майстерні та молитовна кімната були також переобладнані під  житлові 

кімнати. Збільшилось навантаження й в Артемівському ПНІ, куди були 
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переведені 57 мешканців Старокостянтинівського ПНІ. До Красноарміського 

ПНІ переведені 50 мешканців Макіївського ПНІ і 29 Старомихайлівського ПНІ, 

які також знаходяться за лінією розмежування. Доцільність переведення людей 

з інвалідністю із зони бойових дій не викликає сумнівів, однак довготривале 

проживання в таких умовах призводить до порушення їхніх прав. У частині 

установ виникла проблема з укомплектованістю кадрів.  

Так, у Слов’янському ПНІ на час візиту в лютому 2015 р. вакантними 

були 50 посад. В переважній більшості випадків вистачає кваліфікованих 

лікарів, які безпосередньо здійснюють догляд за вихованцями і підопічними. 

Також існують проблеми з організацією флюорографічних обстежень, яке є 

обов’язковим при щорічних медичних оглядах підопічних і вихованців. В 

інтернатах Донецького регіону воно здійснювалось за допомогою мобільного 

флюорографічного обладнання, що потім залишилось на тимчасово 

непідконтрольній території у Сніжнянському психоневрологічному інтернаті. 

Зважаючи на напруженість ситуації в зоні конфлікту і неможливість здійснення 

підопічним з обмеженими фізичними можливостями такого обстеження за 

межами установ, було направлене звернення керівництву Донецької ОВЦА 

щодо вирішення цього питання. Досягнута домовленість залучати для таких 

обстежень пересувні флюорографи місцевих закладів системи охорони 

здоров’я.  

Протезування осіб з інвалідністю практично стало неможливим, оскільки 

протезний завод, який обслуговував установи Донбасу, розташований у м. 

Донецьку. Представники інших протезних підприємств не приїжджають у 

заклади, а без цього неможливо забезпечити індивідуальні потреби підопічних 

в протезуванні. Самотужки вирішити це питання інтернати не можуть, відтак 

порушується право людей з інвалідністю на забезпечення протезною 

допомогою,  визначене статтею 56 Закону України «Про основи законодавства 

України про охорону здоров’я». Особливо актуальним це питання є для 

Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, де з 298 

підопічних у 118 встановлена інвалідність, більшість цих підопічних потребує 

протезування. 

Проблемою цього будинку-інтернату є й відсутність спеціального 

транспорту для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, 

які пересуваються на візках. Таких на час візиту в установі нараховувалось 92 

особи. Працівники інтернату самі піднімають їх, щоб посадити у транспорт для 

виїзду за межі установи. Це важко, враховуючи, що водій установи має 

інвалідність, а працівники інтернату практично всі жіночої статі. У відповідь на 

звернення Уповноваженого керівництво Донецької обласної військово –

 цивільної адміністрації повідомило про відповідне звернення до Благодійного 

фонду «Надія» щодо придбання спецтранспорту. Також Департамент охорони 

здоров’я Донецької ОВЦА повідомив, що у 2016 р. будуть враховані пропозиції 

Уповноваженого з прав людини щодо проведення виїзних засідань МСЕК, у 

т.ч. у Білицькому інтернаті, адже вивозити людей з інвалідністю для 

проходження МСЕК складно і небезпечно. 
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З метою відстеження стану реагування на рекомендації Уповноваженого з 

прав людини протягом року було здійснено 3 повторні візити до закладів 

соціальної сфери, розташованих в зоні АТО. Зокрема, у грудні 2015 року 

відбувся повторний візит до Теплівського ПНІ для жінок. Під час попереднього 

візиту у грудні 2014 року монітори застали його в край скрутному стані. 

Колишній директор фактично кинув колектив і підопічних. Через обстріли 

поставники відмовлялись довозити продукти харчування. Не вистачало миючих 

засобів. Під час повторного візиту монітори з приємністю відзначили позитивні 

зміни: підопічні були переселені до відремонтованого корпусу, старий корпус 

утеплили і перекрили дах, що протікав. Закуплені пральні машини, побутова 

техніка. У помешканнях було тепло і затишно. Жінки доглянуті, їм надається 

належна медична допомога. 

Також позитивні зміни зафіксовані під час повторного візиту й до 

Артемівського психоневрологічного інтернату. Й хоча установа залишається до 

цього часу переповненою, а її матеріально-технічна база потребує зміцнення, 

вже за півроку роботи новопризначена директор зуміла згуртувати колектив і 

значно покращити стан забезпечення прав підопічних. Для них закупили 

якісний одяг та сучасні ліжка, було запроваджено самоврядування. Підопічні 

самі приймали рішення щодо місць, які вони хотіли б відвідати. 

На жаль, майже відсутні можливості для моніторингу установ, які 

розташовані на тимчасово непідконтрольній території. Зокрема, в системі 

соціального захисту населення таких установ налічується 21: в Донецькій 

області – 11 та 10 в Луганській, в яких перебувало 4,5 тис осіб. Останнім часом 

представники більшості установ відмовляються надавати інформацію навіть у 

телефонному режимі. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ В 

РОЗРІЗІ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

 

3.1. Моніторинг установ Міністерства внутрішніх справ 

(національної поліції) України  

 

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

міністерства 

Мережа місць несвободи, що перебували у складі Міністерства 

внутрішніх справ України, а на кінець 2015 року – Національної поліції 

України, залишається найчисельнішою у порівнянні 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, узятих під варту та засуджених осіб.  

Також існують і так звані «неофіційні» місця несвободи у сфері 

відповідальності Національної поліції, до яких належать кабінети оперативних 

працівників та слідчих, кімнати для проведення допитів, а також будь-які інші 

приміщення на території органів поліції, в яких можуть утримуватися або 

утримуються особи проти їх волі.  

Загалом на кінець 2015 року функціонували 662 органи Національної 

поліції. 

 

До місць, спеціально обладнаних для тримання осіб, станом на 

1 січня 2016 року належать: 

– 805 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин органів 

Національної поліції, в яких протягом року трималося 2 153 особи; 

– 323 ізолятори тимчасового тримання, в яких протягом року трималося 

106 986 осіб; 

– 5 спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, в яких протягом року трималося 2598 осіб; 

– 7 приймальників-розподільників для дітей, в яких протягом року 

трималося 59 дітей; 

– 486 спеціальних палат у медичних закладах, в яких протягом року 

трималося 519 осіб. 

Як можна побачити з наведених даних, найбільша кількість осіб 

утримувалася у ізоляторах тимчасового тримання. При цьому варто зазначити, 

що починаючи з 2011 року простежується тенденція до зменшення кількості 

утримуваних осіб, за виключенням 2015 року.  

Відбулося й зменшення загальної кількості ізоляторів (з 480 у 2010 році 

до 323 у 2015 році). Динаміку подано на рис. 3.1.1. 
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Рис. 3.1.1. Кількість ізоляторів тимчасового тримання та осіб, які в них 

утримувалися протягом року (у період 2008 – 2015 років) 
 

Варто зауважити, що завдяки принциповій позиції Уповноваженого з 

прав людини щодо необхідності забезпечення в ізоляторах тимчасового 

тримання належних матеріально-побутових та санітарних умов для 

утримуваних осіб, а також у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про 

Національну поліцію» та проведенням реорганізації органів Національної 

поліції, впродовж 2015 року було ліквідовано 70 ізоляторів тимчасового 

тримання (їх кількість зменшилася з 393 у 2014 році до 323 у 2015 році). 

Окрім цього, до чинників, що сприяли припиненню функціонування такої 

кількості спецустанов, можна віднести й зменшення впродовж останніх років 

загальної чисельності утримуваних у них осіб. 

Водночас необхідно зазначити, що порівняно з 2014 роком кількість осіб, 

що утримувалися в ізоляторах тимчасового тримання у 2015 році, збільшилася 

на 13% (з 94,8 тис. осіб до 106,9 тис. осіб відповідно). 

Крім того, впродовж 2015 року у зв’язку з невідповідністю вимогам 

національних і міжнародних стандартів та проведенням реорганізації 

ліквідовано 13 спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, а також 5 приймальників-розподільників для дітей. 

Наразі нараховується 7 приймальників-розподільників для дітей, з яких 

функціонують лише 5.  
 

 
 

Рис. 3.1.2. Кількість спецустанов МВС України (2008-2015 рр. 
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Рис. 3.1.3. Кількість осіб, що утримувалися у спецустановах МВС 

України протягом року (2008-2015 рр.) 

 

До спеціальних транспортних засобів для конвоювання затриманих, 

заарештованих та засуджених осіб належать: 

 

 спеціальні вагони типу «СТ» (вагонзаки, «Столипінські вагони») для 

перевезення взятих під варту та засуджених осіб; 

 спеціальні автомобілі органів Національної поліції (автозаки) для 

перевезення затриманих, узятих під варту та засуджених осіб; 

 спеціальні автомобілі Національної гвардії України (автозаки) для 

перевезення взятих під варту та засуджених осіб (автозаки). 

Загальна кількість осіб, які були переміщені за допомогою спеціальних 

транспортних засобів протягом 2015 року, склала 594 427 осіб, однак при її 

обрахуванні треба брати до уваги той факт, що деякі особи переміщувалися 

протягом року кілька разів, іноді різними типами спеціальних транспортних 

засобів. Так, наприклад, доставляння однієї особи до суду зі слідчого ізолятора 

(ізолятора тимчасового тримання), та у зворотному напрямку буде 

обраховуватися двічі, при цьому засідань суду протягом розгляду справи може 

бути декілька. 
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Рис. 3.1.4. Кількість спеціальних транспортних засобів для конвоювання 

затриманих, заарештованих та засуджених осіб та кількість осіб, перевезених 

протягом 2012-2015 років 

 

Варто зазначити, що станом на 1 січня 2016 року в органах Національної 

поліції та Національній гвардії України за штатом передбачено 867 автозаків. 

Фактична ж їх наявність складає 758 одиниць, з них 236 одиниць підлягають 

списанню. Отже, наразі рівень забезпечення поліції та підрозділів Національної 

гвардії технічно справним спеціальним автомобільним транспортом складає 

60% від штатної потреби. При цьому протягом 2015 року МВС України було 

закуплено лише 25 автозаків. 

Окремої уваги заслуговує стан забезпечення Національної гвардії 

належним транспортом для здійснення конвоювання залізничним транспортом, 

адже в ході попередніх вивчень умов перевезення осіб у спеціальних вагонах 

установлено, що будь-яке конвоювання людей спеціальними вагонами може 

розцінюватись як жорстоке та таке, що принижує людську гідність, 

поводження.  

За інформацією, наданою Національною гвардією України, для 

забезпечення планового залізничного конвоювання станом на 01.01.2016 в 

Укрзалізниці орендуються 19 спеціальних вагонів загальною місткістю 1520 

місць для перевезення. Зазначені вагони використовуються протягом 25 – 40 

років, жодного нового вагону за всі роки незалежності України придбано не 

було. 
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(Національній поліції) України, з яких: 
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– 15 ізоляторів тимчасового тримання; 

– 1 приймальник-розподільник для дітей; 

– 2 спеціальні палати в медичних закладах. 
 

 
 

Рис. 3.1.5. Кількість відвіданих органів, підрозділів та спеціальних 

установ МВС (НП) протягом 2012-2015 років 
 

ІТТ - ізолятор тимчасового тримання; 

МРЛО – міськрайлінорган (територіальний орган Національної поліції 

України); 

ПРД - приймальник розподільник для дітей; 

СА - спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, взятих під 

варту та засуджених осіб; 

СП - спеціальний приймальник для адмінарештованих; 

СВ – спеціальні вагони для перевезення затриманих, взятих під варту та 

засуджених осіб; 

С.Пал. – спеціальні палати в медичних закладах. 
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Було також перевірено 2 спеціальних автомобілі для перевезення 

затриманих, узятих під варту та засуджених осіб. 

Також з метою оцінки стану виконання рекомендацій за результатами 

попередніх візитів упродовж 2015 року було здійснено 5 повторних візитів до 

органів МВС (Національної поліції) України та спеціальних установ.  

За результатами кожного візиту Уповноваженим спрямовувалася 

інформація до Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) України та 

до Генеральної прокуратури України про виявлені недоліки та порушення, а 

також пропонувалися рекомендації щодо їх усунення та недопущення у 

подальшому в усіх спецустановах та міських, районних, лінійних органах 

внутрішніх справ (Національної поліції), підпорядкованих МВС (НП) України.  

 

Типові порушення прав та свобод людини, виявлені у 2015 році 

 

Протиправні затримання осіб без ухвали слідчого судді, суду через 

тривалий термін після події злочину. 

Вичерпний перелік підстав, за яких уповноважена службова особа має 

право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 

злочину, зазначений у ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме: 

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до 

підслідності Національного антикорупційного бюро України. 

Зазначена стаття чітко обмежує коло випадків, що надають 

уповноваженій службовій особі право здійснювати затримання без ухвали 

слідчого судді, суду. Інших законних підстав затримання особи за підозрою у 

вчиненні злочину без ухвали слідчого судді, суду законодавством України не 

передбачено. 

Якщо особу не було затримано під час вчинення злочину або щойно після 

такого вчинення, за винятком тяжкого або особливо тяжкого корупційного 

злочину, єдиною законною підставою для затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину, є ухвала слідчого судді, суду про затримання з метою 

приводу для обрання запобіжного заходу. 

Таким чином, дії уповноваженої службової особи, яка здійснила 

затримання через тривалий час після вчинення злочину, можуть містити ознаки 

складу злочину. Зокрема: завідомо незаконне затримання або незаконний 

привід, за який передбачена відповідальність за ст. 371 Кримінального кодексу 

України (далі – КК України), або перевищення влади або службових 

повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 

за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди 
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охоронюваним законом правам, за який передбачена відповідальність за ст. 365 

КК України. 

Незважаючи на це, під час перевірки підстав тримання осіб в місцях 

несвободи виявлені численні випадки протиправних затримань осіб, у тому 

числі і неповнолітніх, без ухвали слідчого судді, суду через тривалий час (від 

декількох годин до декількох місяців) після вчинення злочину. 

Випадки протиправних затримань осіб без ухвали слідчого судді, суду 

через тривалий час після події злочину було виявлено у наступних ОВС 

(ТОНП): 

 Міському відділенні міліції № 6 Жовтневого РВ 

Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області; 

 Овідіопольському РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Тисменицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

  Голопристанському РВ УМВС України в Херсонській області; 

 Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Ірпінському ВП ГУНП в Київській області. 

 

Позбавлення затриманих осіб конституційного права на захист 

Забезпечення права на захист одразу після фактичного затримання особи 

є одним із найефективніших запобіжників від неналежного поводження та 

порушень інших прав затриманої особи.  

Відповідно до положень статті 29 Конституції України кожному 

заарештованому чи затриманому має бути надано 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 в цілій низці статей Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК України): 

- 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 України 

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, у тому числі у зв’язку з 

відсутністю коштів для їх оплати; 

- п. 2 частини першої ст. 49 КПК України передбачений обов’язок 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду забезпечити участь захисника у 

кримінальному провадженні у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений 

заявив клопотання 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, що здійснила затримання підозрюваного у вчиненні злочину без ухвали 
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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 у разі неприбуття захисника у встановлений законом час негайно повідомити 

про це такий орган (установу). 

Частиною восьмою ст. 5 Закону України «Про міліцію» передбачений 

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 у вчиненні 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 осіб. Зазначений 

Порядок встановлює 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 Кримінального кодексу 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 Генеральної 

прокуратури України протягом попередніх років, у 2015 році систематично 

виявлялися непоодинокі факти порушення права на захист, які проявлялись у 

наступному:  

– 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 

Центр безоплатної правової допомоги про затримання доставленої особи, та не 

повідомляють Центри самостійно, зафіксувавши таке повідомлення (такий 

обов’язок передбачений вимогами п. 6.6.2 Інструкції, затвердженої наказом 

МВС України від 28.04.2009 № 181); 



26 

 

– 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; 

– чиняться перешкоди у доступі адвоката до затриманих осіб; 

– надаються поради 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; 

–в порушення вимог п. 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 

28.12.2011 № 1363, суб’єкти подання інформації не подають центру з надання 

безоплатної правової допомоги інформацію про кількість випадків затримання 

осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів у 

терміни, визначені зазначеним Порядком. 

Так, 26 лютого 2015 року під час моніторингового візиту до ІТТ 

Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 

встановлено факт затримки у повідомленні Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги тривалістю 11 год. 45 хв. після фактичного 

затримання гр. Г. 
 

 
 

В протоколі затримання гр. Г. часом фактичного затримання зазначено  

04.00 14.01.2015 р. 
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Водночас, у Журналі інформування Центрів з надання безоплатної 

правової допомоги затриманим час повідомлення Центру зазначено 17.45 того 

ж дня. Таким чином повідомлення Центру з надання правової допомоги було 

здійснено через 11 годин 45 хвилин після часу фактичного затримання, 

зазначеного в протоколі затримання. Окрім цього, в зазначеному Журналі 

виправлений час затримання на 17.30. 

Журнал інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги 

Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 
 

 
 

09 квітня 2015 року під час моніторингового візиту до Тисменицького РВ 

УМВС України в Івано-Франківській області встановлено, що повідомлення 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання гр. 

Щ. відбулося через 10 год. 10 хв. після фактичного затримання особи. 
 

 
 

Водночас, в Журналі інформування центрів з надання безоплатної 

правової допомоги Тисменицького РВ УМВС України в Івано-Франківській 
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зазначено час повідомлення Центру правової допомоги про затримання гр. Щ. о 

21.00 25.03.2015. 

31 липня 2015 року під час моніторингового візиту до Київського РВ 

Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області встановлено факт затримки 

у повідомленні Центру більш ніж на добу (1 добу 14 год. 49 хв.) після 

фактичного затримання. 

26.03.2015 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві було 

доставлено чотирьох неповнолітніх, затриманих за підозрою у вчиненні 

злочину: Б.Р., 1998 р.н., Б.О., 1998 р.н.; М.О., 1999 р.н. та Л.П., 2000 р.н. 
 

 
 

 
 

Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених Дніпровського 

РУ ГУМВС України в м. Києві 
 

Про затримання неповнолітніх Центр з надання безоплатної правової 

допомоги поінформовано не було. В Журналі інформування Центрів з надання 

безоплатної правової допомоги станом на 11.39 26.03.2015 записи про 

інформування щодо затримання неповнолітніх були відсутні. 

 

Порушення права на правову допомогу було виявлено під час 

здійснення моніторингових візитів в наступних міськрайлінорганах 

(територіальних органах Національної поліції): 

 

 Павлоградському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області;  

 Міському відділенні міліції № 6 Жовтневого РВ 

Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області; 

 Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві; 

 Фастівському МВ ГУМВС України в Київській області; 

 Овідіопольському РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області; 

 Чорнобаївському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Коломийському МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Жовтневому РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 

області; 
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 Київському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ріпкинському РВ УМВС України в Чернігівській області; 

 Кам’янському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Ірпінському ВП ГУНП в Київській області; 

 Малиновському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській 

області; 

 Рахівському РВ УМВС України в Закарпатській області; 

 Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Бородянському РВ ГУМВС України в Київській області; 

 Миргородському МВ УМВС України в Полтавській області; 

 Голопристанському РВ УМВС України в Херсонській області. 

Порушення вимог КПК України 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 України передбачено, що при затриманні 

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 

України (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) (Кримінальний 

процесуальний кодекс України, ст. 278), особу повинно бути доставлено до 

суду для обрання запобіжного заходу (протягом 60 годин), особі повинно бути 

обрано запобіжний захід (протягом 72 годин) (Кримінальний процесуальний 

кодекс України, ст. 211). У випадку перевищення зазначених строків особа, 

затримана за підозрою у вчиненні злочину, повинна бути негайно 

звільнена. 
Невиконання вимог щодо зазначення фактичного часу затримання часто 

приводить до протиправного перевищення граничних термінів вручення 

затриманій особі повідомлення про підозру або тримання затриманої особи без 

ухвали слідчого судді, суду. 

Не зазначають в протоколах затримання осіб за підозрою у вчиненні 

злочину час фактичного затримання осіб відповідно до вимог ст. 209 КПК 

України у наступних органах внутрішніх справ (територіальних органах 

Національної поліції): 

 Павлоградському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області;  

 Міському відділенні міліції № 6 Жовтневого РВ 

Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області; 

 Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві; 
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 Жовтневому РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 

області; 

 Ірпінському ВП ГУНП в Київській області; 

 Бородянському РВ ГУМВС України в Київській області; 

 Голопристанському РВ УМВС України в Херсонській області. 

Затриманих осіб позбавляють права негайно 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, якого 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, у тому числі й про затримання неповнолітніх осіб, які 

належать до вразливої групи й, відповідно, потребують додаткового захисту. 

Виявлені факти не повідомлення третіх осіб негайно після 

затримання у наступних ОВС: 

 Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві; 

 Чорнобаївському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Коломийському МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області. 

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 (територіальних 

органах Національної поліції) для тимчасового тримання різних категорій осіб, 

позбавлених свободи. Для тимчасового тримання осіб в ОВС передбачені КЗД 

(кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх 

справ). 

Також для проведення слідчих дій із затриманими особами в ОВС 

передбачені 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 у вчиненні злочинів у порядку, передбаченому КПК України 
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(Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах 

та підрозділах внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС від 

18.12.2003 № 1561).  

Для забезпечення виконання зазначених функцій слідча кімната повинна 

бути належним чином обладнана, зокрема, системою відеоспостереження із 

архівацією даних не менше одного місяця (Наказ МВС від 16.09.2009 № 404 

«Про забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 

України»). Наявність такої системи дозволяє забезпечити безпеку працівників 

ОВС під час спілкування із затриманими, а також виключити ризики 

неналежного поводження із останніми. 

Більше того, Положенням про кімнати для проведення слідчих дій та 

інших заходів в органах та підрозділах внутрішніх справ України, 

затвердженим наказом МВС від 18.12.2003 № 1561, 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 в 

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. 

В ході візитів виявлено, що у наступних міськрайлінорганах 

(територіальних органах Національної поліції) взагалі немає кімнат для 

проведення слідчих дій: 

 Фастівському МВ ГУМВС України в Київській області; 

 Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області; 

 Чорнобаївському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Коломийському МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області; 
 Жовтневому РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 

області; 

 Ріпкинському РВ УМВС України в Чернігівської області; 

 Кам’янському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Ірпінському ВП ГУНП в Київській області; 

 Рахівському РВ УМВС України в Закарпатській області; 

 Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Бородянському РВ ГУМВС України в Київській області; 

 Миргородському МВ УМВС України в Полтавській області; 
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 Ленінському РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській 

області. 

 

Порушення права на охорону здоров’я, медичну допомогу 

 

Недотримання вимог ст. 3 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я» щодо організації домедичної допомоги. 

В ОВС (ТОНП) 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 (Національної 

поліції) медичним інвентарем і лікувальними засобами для надання 

домедичної допомоги та долікарської медичної допомоги. 

Відповідно до вимог Наказу МВС від 25.09.2006 № 946 «Про 

затвердження норм забезпечення господарським інвентарем кімнат для 

затриманих чергових частий, 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» кожен орган та спецустанова МВС України повинні 

бути забезпечені визначеним переліком медичних препаратів та витратних 

матеріалів. Однак в ході моніторингових візитів виявлено, що наступні 

міськрайліноргани та спецустанови не забезпечені медичним інвентарем та 

лікувальними засобами відповідно до визначених норм: 

 Міське відділення міліції № 6 Жовтневого РВ Дніпропетровського 

МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області; 

 Фастівський МВ ГУМВС України в Київській області; 

 Овідіопольський РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Коломийський МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицький РВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Жовтневий РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 

області; 

 Київський РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ріпкинський РВ УМВС України в Чернігівської області; 

 Кам’янський РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Ірпінський ВП ГУНП в Київській області; 

 Рахівський РВ УМВС України в Закарпатській області; 

 Костянтинівський МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Бородянський РВ ГУМВС України в Київській області; 
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 Голопристанський РВ УМВС України в Херсонській області;  

 Ізолятор тимчасового тримання Солонянського РВ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Маріупольського МУ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Миргородського МВ УМВС 

України в Полтавській області. 

 

Не виконуються рекомендації лікарів, які прибувають на виклик до 

затриманих (в ОВС або в ІТТ), щодо необхідності додаткових обстежень 

затриманих осіб, що створює загрозу їх життю та здоров'ю. 

Наприклад, під час візиту до Ірпінського МВ ГУМВС України в 

Київській області виявлено, що відповідно до запису в Журналі реєстрації 

надання медичної допомоги особам, які утримуються в черговій частині 

Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області, о 20.15 24.08.2015 

затриманому С. було викликано карету медичної допомоги, лікарями якої було 

поставлено діагноз: «Перелом кісток носа, струс головного мозку. 

Рекомендована консультація невропатолога». 

Відмітки про ужиті заходи щодо виконання рекомендацій лікаря відсутні. 

Керівництвом міськвідділу моніторинговій групі не були надані будь-які 

матеріали перевірки за фактами виявлення тілесних ушкоджень гр. С.  
 

 
 

Журнал реєстрації надання медичної допомоги, особам які утримуються 

в черговій частині Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області 

 

Не виконуються рекомендації лікарів у наступних органах та 

спеціальних установах МВС (НП): 
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 Ізоляторі тимчасового тримання Овідіопольського РВ ГУМВС 

України в Одеській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Коломийського МВ УМВС 

України в Івано-Франківській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Маріупольського МУ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Ріпкінського РВ УМВС України в 

Чернігівській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Голопристанського РВ УМВС 

України в Херсонській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Костянтинівського МВ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Бородянського РВ ГУМВС 

України в Київській області;  
 Ізоляторі тимчасового тримання Миргородського МВ УМВС 

України в Полтавській області. 

 

У переважній більшості місць несвободи, підпорядкованих МВС, 

персонал не знає 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. В чергових частинах відсутній Перелік закладів охорони здоров’я, де 

впроваджена замісна підтримувальна терапія (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, Мінюсту, ДСУКН від 22.10.2012 №821/937/1549/5/156), а оперативні 

чергові не знають, які заходи треба вжити для забезпечення затриманим 

безперервного лікування. 

 

Не вживаються заходи щодо попередження порушень прав людини в 

органах та спеціальних установах ОВС (ТОНП). 

Неналежним чином здійснюється облік перебування громадян в 

приміщеннях міськрайлінорганів та територіальних органів Національної 

поліції України. 

Належний облік перебування осіб в 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 (ТОНП) передбачено ведення журналу обліку доставлених, 

відвідувачів та запрошених (Передбачений додатком 14 до Інструкції, 

затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію 

діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, 
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спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань»). У цей журнал заносяться відомості щодо всіх без винятку осіб, які 

доставлені, викликані працівниками міліції (поліції) для складання 

адміністративних матеріалів, проведення процесуальних та слідчих дій чи 

прибули до органу внутрішніх справ з особистих або службових питань. 

Оперативний черговий органу 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 ОВС (ТОНП) працівниками 

міліції (поліції) 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 

із моменту їх доставляння до чергової частини (Інструкція, затверджена 

наказом МВС від 28.04.2009 №181). Таким чином, має важливе значення 

належне фіксування точного часу та дати, коли особа потрапила до органу 

внутрішніх справ та залишила його. 

Перевищення визначених законодавством строків 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 ОВС (ТОНП) в 

деяких органах використовують маніпуляції із записами в журналі обліку 

доставлених, відвідувачів та запрошених. Зокрема, оформлюють фіктивне 

залишення особою приміщення ОВС (ТОНП) та повернення через деякий 

проміжок часу. Таким чином, фактично затримана особа може перебувати 

в органі понад дозволений термін. Окрім цього, такі маніпуляції із записами 

часу фактичного перебування затриманих в ОВС (ТОНП), як правило, 

приводять до порушення інших прав, зокрема, на правову допомогу. 

Очевидно, що неналежний облік осіб, які перебувають в 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 значна частина затриманих осіб в журналах обліку доставлених, 

відвідувачів та запрошених правоохоронних органів взагалі не обліковуються, 

або обліковується в якості «запрошених». Такі дії правоохоронців також 

спрямовані на приховування фактів затримань. 

На порушення вимог Інструкції, затвердженої наказом МВС від 

28.04.2009 №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 (поліції) 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 завжди зазначається 

інформація, передбачена формою: 
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 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 складання протоколу, за 

викликом слідчого тощо); 

 вжиті стосовно доставленої, запрошеної особи заходи 

(складено протокол, відібране пояснення тощо). 

 

Наприклад, у Кам’янському РВ УМВС України в Тернопільській області 

Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених заведений не по формі, 

встановленій наказом МВС України №181 2009 року, і озаглавлений як Журнал 

обліку відвідувачів та запрошених до Кам’янського РВ УМВС. У відповідні 

графи Журналу не завжди вноситься необхідна інформація, у тому числі 

найбільш важлива – про час залишення особою райвідділу. У багатьох 

випадках по записах у Журналі встановити статус особи, яка перебувала у 

райвідділі («доставлений», «відвідувач», «запрошений»), взагалі не можливо. 
 

 
 

 
 

Неналежний облік перебування осіб в органах внутрішніх справ було 

виявлено у: 

 Павлоградському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області;  

 Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві; 

 Фастівському МВ ГУМВС України в Київській області; 

 Овідіопольському РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області; 
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 Чорнобаївському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Коломийському МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області; 
 Жовтневому РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій  
 області; 

 Київському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ріпкинському РВ УМВС України в Чернігівській області; 

 Кам’янському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Ірпінському ВП ГУНП в Київській області; 

 Малиновському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській 

області; 

 Рахівському РВ УМВС України в Закарпатській області; 

 Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Бородянському РВ ГУМВС України в Київській області; 

 Миргородському МВ УМВС України в Полтавській області; 

 Солонянському РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області; 

 Голопристанському РВ УМВС України в Херсонській області. 

В органах досудового розслідування не призначені службові особи, 

відповідальні за перебування затриманих, або такі особи призначені, але не 

виконують обов’язки щодо забезпечення прав затриманих осіб. 

Відповідно до вимог ст. 212 КПК України 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. 

Окрім цього, вимогами ч. 3 ст. 212 КПК України передбачені наступні 

обов’язки службової особи, відповідальної за перебування затриманих: 

1) негайно зареєструвати затриманого; 

2) роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і обов’язки; 

3) звільнити затриманого негайно після зникнення підстави для 

затримання або спливу строку для затримання, передбаченого статтею 211 

цього Кодексу; 

4) забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його 

прав, передбачених Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами 

України; 

5) 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; 

6) 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 має право на зайняття медичною діяльністю. 

Належне виконання посадових обов’язків уповноваженою службовою 

особою, відповідальною за перебування затриманих, практично виключає 
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можливість неналежного поводження із затриманою особою. Однак на 

практиці зазначений запобіжний захід не функціонує. 

Наприклад, у Жовтневому РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області не виконуються вимоги ст. 212 КПК України щодо 

призначення в кожному органі досудового розслідування однієї або декількох 

службових осіб, відповідальних за перебування затриманих. 

Наказом начальника райвідділу від 17.02.2014 № 163 відповідальними за 

перебування затриманих в ОВС призначені оперативні чергові, підмінні 

оперативні чергові, старші інспектори та інспектори-чергові. 
 

 
 

Зазначені особи, призначені з порушенням вимог КПК, не можуть 

виконувати і фактично не виконують обов’язки уповноваженої службової 

особи, відповідальної за перебування затриманих, передбачені вимогами 

ст. 212-213 КПК України. 

У наступних органах внутрішніх справ (територіальних органах 

Національної поліції) порушуються вимоги ст. 212 КПК України щодо 

призначення уповноважених службових осіб, відповідальних за перебування 

затриманих (такі особи або взагалі не призначені або призначені, але обов’язки, 

покладені на них, не виконують): 

 Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві; 

 Фастівському МВ ГУМВС України в Київській області; 
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 Київському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області. 

На дверях службових кабінетів відсутні таблички з назвами відділів 

(секторів), посад і прізвищами працівників, що унеможливлює у разі 

потреби встановити, у яких саме службових приміщеннях перебували 

затримані чи доставлені особи, які скаржаться на неналежне з ними 

поводження з боку працівників правоохоронних органів. 

Зокрема, зазначені недоліки були виявлені у: 

 Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області; 

 Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Бахмацького РВ УМВС України 

в Чернігівській області; 

 Ленінському РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській 

області. 

На входах, в коридорах та вестибюлі міськрайлінорганів (ТОНП) або в 

КЗД чергових частин не встановлені системи відеоспостереження з 

архівацією відеоінформації не менше одного місяця (Встановлення камер 

відеоспостереження передбачено вимогами  п. 5 наказу МВС від 16.09.2009 № 

404 та розпорядженням МВС від 31.03.2011 № 329). 

Зазначене порушення виявлено у: 

 Фастівському МВ ГУМВС України в Київській області; 

 Київському РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 

 Кам’янському РВ УМВС України в Черкаській області; 

 Міському відділенні міліції № 6 Жовтневого РВ 

Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області; 

 Рахівському РВ УМВС України в Закарпатській області. 

Неналежні умови тримання затриманих, взятих під варту та 

засуджених осіб в місцях несвободи, підпорядкованих МВС (Національній 

поліції). 

Типові порушення, характерні для усіх місць несвободи МВС 

(Національної поліції), 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 в кімнатах для затриманих та 

доставлених чергових частин та камерах ІТТ має бути не менше 4 м
2
 без 

урахування санітарного блоку та площі для розміщення предметів загального 

користування. Окрім цього, для тримання осіб не можна використовувати 

камерні приміщення спецустанов, кімнати для затриманих та доставлених 

чергових частин, де відстань між стінами менше двох метрів, а висота стелі 

менше 2,5 метрів (п. 43 Друга Загальна доповідь [СРТ/І№f(92)3] 

http://www.cpt.coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf). 

http://www.cpt.coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf
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Випадки порушення зазначених вимог щодо мінімальної корисної площі 

виявлено під час візитів до наступних ОВС та спецустанов: 

 Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 

 Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівської області; 

 Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області; 

 Бородянського РВ ГУМВС України в Київській області; 

 Ізолятора тимчасового тримання Маріупольського МУ ГУМВС 

України в Донецькій 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 
   

Зазначений недолік мають: 

 Солонянський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області; 

 Павлоградський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області; 

 Дніпровське РУ ГУМВС України в м. Києві; 

 Овідіопольський РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Бахмацького РВ УМВС України в 

Чернігівській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Куликівського ВП ГУНП в 

Чернігівській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Овідіопольського РВ ГУМВС 

України в Одеській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Чорнобаївського РВ УМВС 

України в Черкаській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Коломийського МВ УМВС 

України в Івано-Франківській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Маріупольського МУ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Ріпкінського РВ УМВС України в 

Чернігівській області; 
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 Ізолятор тимчасового тримання Криворізького МУ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області; 

 Київський РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Рахівського РВ УМВС України в 

Закарпатській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Костянтинівського МВ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Бородянського РВ ГУМВС 

України в Київській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Миргородського МВ УМВС 

України в Полтавській області; 

 Миргородський МВ УМВС України в Полтавській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Чернігівського відділення поліції 

Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області; 

 Ізолятор тимчасового тримання Чернівецького ВП ГУНП в 

Чернівецькій області. 

 

Порушення права на приватність. 

В камерах окремих спецустанов і кімнат для затриманих та доставлених 

облаштування санвузлів не дозволяє забезпечити належну приватність осіб, що 

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. 

Особи, що тримаються в ІТТ, не завжди забезпечені окремими 

індивідуальними спальними місцями. Також утримувані не інформуються про 

здійснення відеоспостереження. 
 

  
 

ІТТ Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 
 

Порушення права на приватність виявлені в наступних органах та 

підрозділах МВС (НП): 

 Ізоляторі тимчасового тримання Солонянського РВ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області; 

 Павлоградському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області; 
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 Овідіопольському РВ ГУМВС України в Одеській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Овідіопольського РВ ГУМВС 

України в Одеській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Бахмацького РВ УМВС України 

в Чернігівській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Куликівського ВП ГУНП в 

Чернігівській області; 

 Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області;  
 Ізоляторі тимчасового тримання Чорнобаївського РВ УМВС 

України в Черкаській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Рахівського РВ УМВС України в 

Закарпатській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Голопристанського РВ УМВС 

України в Херсонській області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Костянтинівського МВ ГУМВС 

України в Донецькій області; 

 Ізоляторі тимчасового тримання Бородянського РВ ГУМВС 

України в Київській області. 

 

Недоліки в професійній підготовці працівників органів та спеціальних 

установ, підпорядкованих МВС (НП). 

Результати відвідувань свідчать про вкрай низький рівень знань 

працівниками спецустанов та міськрайлінорганів МВС (НП) України чинного 

законодавства у сфері захисту прав людини. Зокрема, особи, які безпосередньо 

відповідають за затримання та тримання осіб, недостатньо обізнані з 

положеннями Кримінального процесуального кодексу України, Закону України 

«Про Національну поліцію», Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини», інших нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення прав людини та встановленого Законом України «Про попереднє 

ув’язнення» порядку звернення взятих під варту осіб до Уповноваженого з прав 

людини та в інші державні органи і міжнародні організації. 

У плани з функціональної підготовки особового складу спецустанов та 

міськрайлінорганів МВС на 2014–2015 навчальний рік не включені теми для 

обов’язкового вивчення з питань забезпечення 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 МВС (НП) дають підстави 

стверджувати, що керівництвом відвіданих органів та підрозділів не 

забезпечено вивчення особовим складом національного та міжнародного 

законодавства, відомчих нормативних актів в галузі прав людини. 

Крім того, у функціональних обов’язках працівників міськрайлінорганів 

(ОНП) не зазначається заборона катування, що суперечить вимогам статті 10 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання (ООН 1984/1987р.). 
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Такий стан із забезпеченням прав і свобод людини в органах 

Національної поліції свідчить про ігнорування працівниками поліції вимог 

частини четвертої статті 7 (Дотримання прав і свобод людини) Закону України 

«Про Національну поліцію», щодо заборони поліцейським за будь-яких 

обставин сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-

яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання. 

У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно 

вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти 

безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У 

разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження 

поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання 

відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службового 

розслідування та притягнення винних до відповідальності. 

 

Прогалини в сфері законодавчого регулювання, що обумовлюють 

порушення прав та свобод людини 

Необхідно також звернути увагу на те, що з часу набрання чинності 

Закону України «Про Національну поліцію» масово порушуються 

конституційні права осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних  

правопорушень та осіб, підданих адміністративному арешту під час утримання  

в органах та установах Національної поліції, а також під час конвоювання 

взятих під варту осіб працівниками поліції. 

Так, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Частиною першою статті 29 (Кожна людина має право на свободу та 

особисту недоторканість) Конституції України передбачено, що ніхто не може 

бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.   

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Національну 

поліцію» обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах 

та в порядку, визначених Конституцією і законами України.     

Повноваження поліції детально визначені у статті 23 Закону України 

«Про Національну поліцію». Однак, серед установленого законом переліку 

відсутні такі повноваження, як утримання та конвоювання осіб, затриманих за 

підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, осіб, щодо яких обрано 

запобіжний захід тримання під вартою, а також осіб, підданих 

адміністративному арешту. 

Крім того,  на законодавчому рівні не врегульований порядок тримання 

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, та 

визначення їх правового статусу, а також законами України не встановлені 

правила відбування адміністративного арешту, що передбачено частиною 

третьою статті 327 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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Таким чином, можна стверджувати, що здійснення вищезазначених 

функцій поліцією не ґрунтується на вимогах закону та не відповідає 

положенням Конституції України і статті 5 (Право на свободу та особисту 

недоторканність) Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод.  

У зв’язку з цим лише впродовж листопада та грудня 2015 року були 

порушені права близько 68 тисяч осіб, які утримувалися в установах органів 

Національної поліції та конвоювалися працівниками поліції. 

 

Недоліки законодавства України в частині попередження катувань 

та інших видів неналежного поводження 

  

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 Кримінального процесуального кодексу України. 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, у вчиненні 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 Кримінальному процесуальному 

кодексі України 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 та часу 

вручення особі повідомлення про підозру. 

Таким чином, із змісту повідомлення про підозру неможливо перевірити 

дотримання вимог ст. 278 КПК України, 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 України 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 зазначає, що відповідальними за 

перебування затриманих не можуть бути слідчі, дана особа все одно буде 

працівником слідчого підрозділу. 

Як наслідок, підрозділ, що безпосередньо здійснює розслідування, 

одночасно є й відповідальним за затриману особу, яка підозрюється у вчиненні 

злочину. Така ситуація створює підґрунтя для потенційних порушень прав та 

свобод затриманої особи. 



45 

 

В законодавстві не визначено спосіб, в який службова особа, 

відповідальна за перебування затриманих, повинна виконувати обов’язки, 

передбачені КПК України 

Жодним нормативним актом не передбачено, як саме службова особа, 

відповідальна за перебування затриманих, повинна здійснювати запис усіх дій, 

що проводяться із залученням затриманого, де (в яких книгах/журналах) 

повинна зареєструвати затриманого тощо.  

В кожному органі внутрішніх справ існує ряд книг та журналів, до яких 

вносяться записи, що стосуються перебування затриманих осіб в органі та 

проведення із ними процесуальних заходів. Також передбачені процесуальні 

документи, які складаються одразу 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, 

що пов’язані із затриманням особи та були відображені усі заходи, яких було 

вжито відносно затриманої особи з перших хвилин затримання, як то: 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 документу можна забезпечити 

контроль дотримання прав затриманої особи з моменту фактичного затримання. 

До речі, частину інформації, пов’язаної із перебуванням особи в ОВС, в «єдину 

особову справу» може вносити саме службова особа, відповідальна за 

перебування затриманих. 

 

Недоліки законодавства України щодо затримання особи в 

адміністративному порядку 

Конституційний Суд України в Рішенні від 29 червня 2010 року  

№ 17-рп/2010 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10) 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 вказував, що коли йдеться про 

позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення 

загального принципу юридичної визначеності (наприклад, рішення у справах 

«Барановський проти Польщі» від 28 березня 2000 року, «Новік проти України» 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10
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від 18 грудня 2008 року) (Рішення Європейського суду з прав людини. Справа 

«Новік проти України» (Заява № 48068/06) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_442). 

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 КУпАП чітко визначені строки 

адміністративного затримання, вимір тривалості такого затримання фактично 

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 України (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) строк 

адміністративного затримання особи визначався ч. 5 ст. 263 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення і обчислювався з моменту доставляння 

порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп’яніння, - з 

часу її витвереження. Але рішенням Конституційного суду України дане 

положення було визнане неконституційним і з цього часу в законодавстві 

України взагалі відсутнє будь-яке визначення моменту, з якого потрібно 

обчислювати час адміністративного затримання. 

Не визначений строк доставляння особи, затриманої за вчинення 

адміністративного правопорушення 

З метою складання протоколу про адміністративне правопорушення у 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 справ (Кодекс України 

про адміністративні правопорушення, ч. 1, ст. 259). Доставляння порушника 

має бути проведено в можливо короткий строк (Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, ч. 8, ст. 259).  

Проте у законодавстві не встановлено, яким чином повинен визначатися 

строк доставляння і яка допустима максимальна його тривалість. 

 

Не врегульований порядок відбування адміністративного арешту у 

спеціальних приймальниках для утримання осіб, підданих 

адміністративному арешту 

Частиною третьою ст. 327 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 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, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_442
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11/print1382533618117584
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підданих адміністративному арешту, затвердженого наказом МВС України від 

18.09.1992 № 552. Усупереч вимогам Постанови КМУ від 28.12.1992 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 

Європейський комітет із запобігання катуванням 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 року, ЄКПТ висловив низку 

рекомендацій стосовно перевезення осіб під вартою автомобільним і 

залізничним транспортом. Це питання було знову порушено перед органами 

влади України у 2002 році та отримано інформацію про створення робочої 

групи 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 році, «ЄКПТ рекомендує органам влади України 

вирішити питання щодо умов, за яких здійснюється перевезення осіб під 

вартою, у першочерговому порядку та з належним врахуванням рекомендацій, 

викладених у пункті 131 доповіді про результати візиту 2000 року». 

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 рекомендацій Європейського комітету із 

запобігання катуванням і нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

поводженню і покаранню. 

 

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері недопущення 

неналежного поводження за результатами моніторингу. 

 

З метою приведення у відповідність до положень Конституції України 

пропонується:  



48 

 

1. Внести зміни до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» 

у частині віднесення до повноважень поліції утримання та конвоювання осіб, 

затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, осіб, щодо 

яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, а також осіб, 

підданих адміністративному арешту. 

 

2. Розробити та прийняти законодавчий акт щодо врегулювання порядку 

тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних 

правопорушень, та визначення їх правового статусу. 
 

3. Розробити та прийняти законодавчий акт щодо встановлення правил 

відбування адміністративного арешту. 

 

Реагування на рекомендації Уповноваженого за результатами 

моніторингових візитів до місць несвободи МВС (ОНП) у 2015 році. 

За виявленими Уповноваженим недоліками та порушеннями у місцях 

несвободи МВС (ОНП) 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. Зазвичай, за інформацією МВС (ОНП), в ході таких 

перевірок виявлені порушення підтверджуються і недоліки, які не потребують 

значних фінансових витрат, усуваються. У більшості випадків ряд посадових 

осіб притягуються до дисциплінарної відповідальності. Однак повторні візити 

до органів внутрішніх справ (територіальних органів Національної поліції) та 

спеціальних установ засвідчують, що інформація про усунення недоліків та 

порушень не завжди відповідає дійсності. 
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3.2. Результати моніторингу установ Державної пенітенціарної 

служби України 

 

За інформацією Державної пенітенціарної служби України, станом на 01 

січня 2016 року у 12 слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з 

функцією СІЗО, розташованих на території, що контролюється українською 

владою, трималося 16 615 осіб, узятих під варту, та засуджених. Із них на стадії 

досудового розслідування - 1 760 осіб, судового розгляду (до винесення вироку) 

- 7 082 особи. 

У 113 кримінально-виконавчих установах загалом трималося 53 034 

засуджених. Із них: 

– у 7 колоніях максимального рівня безпеки - 2 032 особи; 

– у 32 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених - 

21 530 осіб; 

– у 27 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених - 15 129 

осіб. 

– у 7 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для 

тримання чоловіків - 2 032 особи; 

– у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для 

тримання чоловіків - 636 осіб; 

– у 11 колоніях для тримання жінок - 2 402 особи; 

– у 4 спеціалізованих лікувальних закладах - 1 169 осіб; 

– в лікувальних закладах при ВК та СІЗО - 1 769 осіб; 

– у 21 виправному центрі - 2 259 осіб; 

– у 6 виховних колоніях для неповнолітніх - 348 осіб. 
На даний час у сфері управління Державної пенітенціарної служби 

України перебуває 148 установ, розташованих на території, що контролюється 

українською владою, у яких на початок 2016 року трималось 69 997 осіб. У 

порівнянні з минулим роком чисельність таких осіб зменшилася на 2605 осіб 

або 3,5 %. 

29 установ перебувають на території Донецької та Луганської областей, 

що тимчасово не контролюється органами державної влади, та 4 установи - на 

тимчасово окупованій території АР Крим. 

Заходи, що вживалися Уповноваженим з прав людини з метою 

забезпечення прав та свобод осіб, які опинилися на тимчасово 

непідконтрольній органам державної влади території, відображені у розділі 2 

Доповіді (стор.20-21) 

Діаграма щодо кількості осіб, які трималися в пенітенціарних установах, 

наведена нижче. 
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Рис.3.2.1. Кількість осіб, які трималися в пенітенціарних установах у 

період 2004 – 2016 років 
 

Протягом 2015 року спільно з представниками громадськості здійснено 

моніторингові візити до 23 установ (4 слідчих ізоляторів (установ виконання 

покарань з функцією СІЗО), 16 виправних колоній, 3 виправних центрів. Усього 

візитами охоплено 11 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 

Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Черкаська та Чернігівська області). 

Джерелом отримання інформації про стан дотримання прав осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань, крім матеріалів за результатами 

моніторингових візитів, є й звернення цих осіб, а також їх родичів, які 

надходять на розгляд до Департаменту з питань реалізації національного 

превентивного механізму. Протягом 2015 року до Уповноваженого з прав 

людини надійшло більше 1,7 тисяч таких звернень, 630 з них були пов'язані з 

необхідністю дотримання права ув'язнених осіб на належну медичну допомогу. 

Результати моніторингових візитів та аналіз письмових звернень надали 

можливість визначити системні порушення прав людини, які можуть 

розцінюватися як жорстоке чи таке, що принижує гідність людини, поводження 

із ув'язненими і засудженими особами, або ж створюють передумови для 

неналежного поводження. Серед таких порушень варто зазначити: 

неналежне матеріально-побутове забезпечення та харчування; порушення 

в сфері застосування фізичної сили, спеціальних засобів та дисциплінарних 

стягнень; 

порушення права засуджених на працю та гідну її оплату; застосування до 

засуджених або осіб, що тримаються під вартою, психічного та фізичного 

насилля з боку представників адміністрації або окремих категорій ув'язнених; 

нелюдське або грубе ставлення до засуджених та ув'язнених з боку 

окремих працівників установ; 

необґрунтовані обмеження, що не передбачені законодавством, а також 

зловживання заходами безпеки щодо ув'язнених та засуджених; 

зловживання адміністрацією установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів заходами дисциплінарного впливу; 
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негативна практика залучення засуджених до роботи, яка пов'язана з 

контролем за поведінкою інших засуджених; 

неможливість отримання правової допомоги у зв'язку із недостатньою 

інформованістю засуджених про свої права; 

порушення права на захист унаслідок відсутності ефективного механізму 

оскарження дій та рішень адміністрації; 

не дотримання встановленого порядку відправлення скарг на дії 

персоналу установ виконання покарань; 

необґрунтоване здійснення відрахувань витрат на утримання засуджених 

до позбавлення волі із їх заробітку або іншого доходу. 

 

Застосування психічного та фізичного насилля до ув’язнених 

Ураховуючи ізольованість, у якій перебувають ув'язнені особи, факти 

застосування психічного та фізичного насилля до засуджених в більшості 

випадків залишаються прихованими. 

Разом з тим під час здійснення моніторингових візитів в окремих 

випадках учасниками моніторингу встановлюються обставини, що можуть 

свідчити про наявність таких фактів. При цьому ув'язнені, як правило, факт 

насилля заперечують через побоювання повторної агресії. 

Так, під час візиту до Ольшанської виправної колонії (№ 53) було 

виявлено засудженого П., який пояснив, що 06.09.2015 він впав зі сходів та 

отримав перелом лівої руки. До медичної частини засуджений П. звернувся 

лише 07.09.2015, де йому було накладено гіпс. При цьому персонал установи 

намагався приховати зазначену подію, пояснюючи її особистою необережністю 

вказаного засудженого. Моніторинговою групою було вжито заходів щодо 

проведення медичного огляду цієї особи та фіксації у неї тілесних ушкоджень. 

За даним фактом до прокуратури Миколаївської області було направлено лист 

для вжиття заходів реагування. 
 

          
 

Ольшанська виправна колонія (№ 53) 
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Схожа ситуація мала місце й при здійсненні моніторингового візиту до 

Кіровоградської установи виконання покарань (№ 14), в камері-палаті медичної 

частини якої було виявлено засудженого К. з тілесними ушкодженнями, а саме: 

забій м'яких тканин голови, периорбітальна гематома праворуч з крововиливом 

в праве око, забій м'яких тканин грудної клітини праворуч, садна обох 

ліктьових та обох колінних суглобів. Незважаючи на наявність зазначених 

ушкоджень, в медичній документації установи, у тому числі медичній картці 

амбулаторного хворого та медичній картці стаціонарного хворого, такий факт 

зафіксовано не було. При цьому в установі не змогли документально 

підтвердити інформацію про повідомлення органів прокуратури за фактом 

вказаної надзвичайної події. На вимогу учасників моніторингового візиту 

засуджений К. був оглянутий медичними працівниками. За результатами 

огляду складено відповідну довідку, внесено записи до журналів установи щодо 

отримання засудженим тілесних ушкоджень, а також повідомлено органи 

внутрішніх справ про вказану подію на телефонну лінію «102». Слід відмітити, 

що такі дії адміністрації Кіровоградської установи виконання покарань (№14) 

можуть свідчити про порушення національного та міжнародного законодавства 

щодо забезпечення ефективного розслідування фактів катування та 

неналежного поводження. На поширеність таких порушень неодноразово 

вказував й Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях стосовно України 

(«Савін проти України», «Клішин проти України», «Каверзін проти України» та 

ін.). За даним фактом до прокуратури Кіровоградської області було направлено 

лист для вжиття заходів реагування. 

Незважаючи на намагання з боку персоналу установ виконання покарань 

приховати факти насилля відносно ув'язнених осіб, іноді засуджені 

безпосередньо звертаються до учасників моніторингових візитів з такою 

інформацією. Зазначене мало місце під час моніторингу Чорноморської 

виправної колонії (№ 74), коли до моніторів звернулися засуджені жінки Б., В., 

Б., О., Ф. про здійснення відносно них психологічного тиску та фізичного 

насильства з боку окремих працівників даної установи. За результатами 

моніторингу було внесено подання до Міністра юстиції України та 

поінформовано Генеральну прокуратуру України. 

 

Нелюдське або грубе ставлення до ув'язнених 

Факти нелюдського або грубого ставлення з боку адміністрації до 

ув'язнених та засуджених осіб продовжують мати місце в діяльності установ, 

підпорядкованих Державній пенітенціарній службі України. В окремих 

випадках нелюдське поводження провокує осіб, що тримаються в зазначених 

установах, скоювати акти членоушкодження. 

Так, під час моніторингу діяльності Менської виправної колонії (№ 91) 

виявлено факт скоєння засудженим О. членоушкодження лівого передпліччя 

шляхом нанесення собі подряпин довжиною 4-6 сантиметрів. Відповідно до 

пояснень засудженого зазначені дії він скоїв на знак протесту проти незаконних 

дій адміністрації установи. При опитуванні засуджений відмовився назвати 

конкретні факти, які б вимагали втручання моніторингової групи. При цьому 
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представники адміністрації виправної колонії вказану надзвичайну подію 

приховали та належним чином не зафіксували. Звіт за результатами зазначеного 

моніторингового візиту було направлено до Міністерства юстиції України та 

Генеральної прокуратури України. За інформацією Міністерства юстиції 

України, яка надійшла на вказаний звіт, засуджений О. зазначені пошкодження 

отримав з власної необережності унаслідок того, що він зачепився за колючий 

дріт огорожі. Ураховуючи незначний характер отриманих ушкоджень, 

засуджений відмовився від запропонованої працівниками колонії медичної 

допомоги. Разом з тим, згідно відповіді прокуратури Чернігівської області «сам 

засуджений представнику прокуратури Менського району під час особистого 

прийому заперечував факти отримання ним тілесних ушкоджень. Будь-яких 

скарг від нього до адміністрації установи не надходило». 
 

 
 

Менська виправна колонія (№ 91) 
 

У Південній виправній колонії (№ 51) учасники моніторингового візиту 

отримали від засуджених інформацію, яка знайшла своє підтвердження під час 

перевірки, про те, що адміністрацією установи застосовується непередбачений 

чинним законодавством вид покарання, а саме: поміщення засуджених до трьох 

діб у «стакан» – окреме приміщення, в якому відсутні денне та штучне 

освітлення, вентиляція, місця для сидіння, а також умови для справляння 

природних потреб. Звіт за результатами моніторингового візиту було 

направлено до Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції 

України, яке направило цей звіт до Державної пенітенціарної служби України. 

Відповідь вказаного відомства за результатами опрацювання звіту містила 

наступну інформацію: «адміністрацією установи не застосовується на практиці 

покарання за незначні проступки поміщенням у кімнату, не пристосовану для 

тримання людей. На протязі 2015-2016 років засуджені у даній кімнаті не 

утримувались». 

Також до Уповноваженого з прав людини надійшла інформація про 

побиття засуджених у Бердянській виправній колонії (№ 77) працівниками 

установи, ця інформація в подальшому була перевірена регіональним 

координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого з прав людини в 

Запорізькій області під час безпосереднього спілкування із засудженим М. Під 

час опитування М. повідомив, що в лютому 2015 року після прибуття до 
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вказаної установи він отримав тілесні ушкодження від представників 

адміністрації виправної колонії через те, що відмовився виходити зі 

спецавтомобіля та вчинив акт членоушкодження. У подальшому його окремо 

від інших засуджених було побито та поміщено до дисциплінарного ізолятора 

за дисциплінарні порушення, які були ним допущені до прибуття у вказану 

установу. Як повідомив засуджений М., під час побиття він втрачав свідомість, 

роздягнутим його обливали холодною водою, душили, принижували честь та 

людську гідність. В ході тілесного огляду М. в останнього були виявлені 

численні ушкодження у вигляді розповсюджених і локальних синців, саден, а 

також рана на лівому передпліччі. За даним фактом було направлено запит до 

Генеральної прокуратури України, на який надійшла відповідь прокуратури 

Запорізької області про відсутність підстав для вжиття заходів прокурорського 

реагування.  
 

   
 

Бердянська виправна колонія (№ 77) 
 

Порушення права на належні умови тримання 

Поширеним у пенітенціарних закладах залишається порушення права 

засуджених та ув'язнених на належний життєвий рівень, що включає в себе 

достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України). Так, для 

більшості установ характерним є таке: 

не вирішується питання розміщення та забезпечення засуджених 

необхідною житловою площею, не створені нормальні санітарно-гігієнічні та 

матеріально-побутові умови. Незважаючи на певне «розвантаження» установ 

виконання покарань, кількість обладнаних спальних місць досить часто є 

такою, що призводить до перевищення визначених законодавством норм площі. 

Як наслідок, у житлових секціях вільного місця практично немає; 

у кімнатах для зберігання особистих речей засуджених захаращено, свої 

речі засуджені вимушені тримати під ліжками; 

інвентар застарілий та зношений, житлові приміщення потребують 

поточного, а в окремих випадках - капітального ремонту, в аналогічному стані 

мережі комунально-побутового призначення; 

електромережі в спальних приміщеннях або в камерах прокладені з 

порушенням правил техніки безпеки та ізоляції, а їх використання створює 
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небезпеку для життя та здоров'я в'язнів; 

у більшості загальних камер слідчих ізоляторів брудно, стіни покриті 

пліснявою, недостатньо вільного місця, наявні антисанітарія та неприємний 

запах, вентиляція та наявне освітлення недостатні або відсутні; 

санітарні вузли у переважній кількості відвіданих установ знаходяться у 

незадовільному стані. 
 

   
 

Ольшанська виправна колонія (№ 53)         Казанківська виправна колонія (№ 93) 

 

Під час моніторингового візиту до Менської виправної колонії (№ 91) 

було встановлено, що в зазначеній установі не забезпечено належних умов 

тримання засуджених. Так, під час зимового періоду в приміщеннях окремих 

гуртожитків протікав дах. Така ситуація створювала небезпечні для здоров'я 

засуджених умови. Як наслідок, серед засуджених були зафіксовані випадки 

захворювання на туберкульоз. У житлових секціях відділень соціально-

психологічної служби на тривалий час за встановленим адміністрацією 

установи графіком припинялася подача електроенергії, що створювало значні 

незручності для засуджених. На момент візиту в їдальні установи в наявності 

було лише 120 мисок та 60 кухлів, у той же час в обідній залі приймали їжу 

більше трьохсот засуджених. При цьому у підсобному приміщенні зберігався 

новий посуд у достатній кількості. Унаслідок відсутності припливно-витяжної 

вентиляції обідня зала перебувала в антисанітарному стані, стіни були уражені 

грибком та пліснявою. Під час безпосереднього спілкування із засудженими від 

останніх надходили скарги на незадовільні умови тримання в установі, 

незабезпечення одягом та відсутність у крамниці предметів першої потреби. За 

даними фактами було поінформовано Генеральну прокуратуру України та 

Міністерство юстиції України. 
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Менська виправна колонія (№ 91) 
 

Аналогічна ситуація з економією електроенергії мала місце в 

Маріупольському виправному центрі (№ 138), у якому з початку минулого року 

за розпорядженням начальника установи також щодня здійснювалося 

відключення від електропостачання житлових приміщень для засуджених (сім 

годин на добу). Під час візиту до установи для прання білизни засуджених в 

наявності була лише одна пральна побутова машина, яка не забезпечувала 

існуючої потреби. За даними фактами поінформовано Міністерство юстиції 

України. 
 

  
 

Маріупольський виправний центр (№ 138) 
 

Під час здійснення моніторингових візитів до установ виконання 

покарань, а також розгляду звернень засуджених та ув'язнених від останніх 

надходять численні скарги на харчування. У більшості випадків указані особи 

нарікають на недотримання технології приготування їжі, її низьку якість та 

неналежні органолептичні властивості. Як правило, у раціоні засуджених та 

ув'язнених практично відсутні свіжі овочі та недостатньо жирів. 

Зазначене підтвердилося, зокрема, в ході моніторингового візиту до 

Стрижавської виправної колонії (№ 81), в якій засуджені скаржилися на 

незадовільне харчування. Відвідування їдальні установи підтвердило 

небезпідставність цих скарг. У порушення меню-розкладки продуктів на обід 

засудженим не було видано овочів. При цьому, зі слів ув'язнених, з початку 
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літнього сезону свіжі овочі їм жодного разу не видавались. Незадовільні умови 

тримання засуджених в зазначеній виправній колонії певним чином сприяли 

тому, що четверо засуджених захворіли на туберкульоз, а один засуджений з 

таким діагнозом помер. За результатами візиту було направлено звіт до 

Державної пенітенціарної служби України та прокуратури Вінницької області. 
 

   
 

Стрижавська виправна колонія (№ 81) 
 

Негативна практика залучення засуджених до роботи, яка пов’язана з 

контролем за поведінкою інших засуджених 

Результати опитування засуджених під час моніторингових візитів 

підтверджують інформацію про те, що в більшості установ виконання покарань 

адміністрація делегує функцію забезпечення режиму в установі окремим 

категоріям засуджених. 

У разі виникнення конфліктних ситуацій між засудженими та 

представниками адміністрації, як правило, залучаються засуджені, які мають 

високий неформальний статус або певний вплив на засуджених, для вирішення 

такої ситуації. Вирішення зазначених ситуацій здійснюється без присутності 

адміністрації та нерідко із застосуванням фізичного насильства. 

Серед загальної маси ув'язнених є стигматизована категорія осіб, на яких 

неформально покладається обов'язок здійснення «брудної» роботи, у тому числі 

прибирання туалетів, приміщень, камер тощо, хоча до робіт з благоустрою 

колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових 

умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення колоній 

продовольством засуджені залучаються, як правило, в порядку черговості, в 

неробочий час і не більш як на дві години на день. 

Під час візитів установлено, що на підприємствах деяких установ 

контроль за виконанням норм виробітку та якістю виробленої продукції 

покладено на засуджених із числа так званого «активу» (помічників 

адміністрації установи) - бригадирів, які також виконують функції персоналу 

стосовно підготовки нарядів на роботу, контролю за виконанням рознарядок 

щодо виводу засуджених на виробничі об'єкти. Як правило, такі особи мають 

додаткові привілеї з боку адміністрації. 
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Існування негативної практики залучення персоналом установи 

засуджених із числа так званого «активу» до роботи, що пов'язана із контролем 

за поведінкою інших засуджених, в окремих випадках може призводити до 

непередбачуваних наслідків та конфліктних ситуацій. 

За результатами здійснення моніторингу в Маріупольському виправному 

центрі (№ 138) встановлено факт, коли на території дільниці карантину, 

діагностики і розподілу перебувало двоє засуджених з числа так званого 

«активу», які за штатним розкладом установи у якості господарської обслуги не 

рахувались, а їх перебування на вказаній дільниці адміністрація установи 

пояснити не змогла. Аналогічний факт мав місце під час візиту до Менської 

виправної колонії (№ 91). За результатами цих візитів направлено звіти до 

Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України відповідно. 

Протилежним явищем делегуванню засудженим функцій адміністрації є 

самоусунення персоналу установи від забезпечення режиму. 

Зокрема, серед засуджених існує чітка неформальна ієрархія та практика 

призначення так званих «смотрящих» за установою, відділеннями, локальними 

секторами, карантином, грою в азартні ігри, «общаком» (своєрідним грошовим 

та матеріальним ресурсом). 

Відповідно до неформального розподілу засуджених особи, які мають 

статус «смотрящих», слідкують за порядком в установі, підтримують зв'язок із 

зовнішнім світом, вирішують конфліктні ситуації та інші побутові питання, у 

тому числі доставку на територію установи заборонених чинним 

законодавством предметів. В окремих випадках у даної категорії осіб 

виникають конфліктні ситуації з представниками так званого «активу». 

Під час відвідування Криворізької виправної колонії (№ 80) монітори 

стали свідками масової непокори засуджених унаслідок самоусунення 

керівників вказаної установи від виконання покладених на них обов'язків. 

В ході візиту монітори провели співбесіди із 11 засудженими, які 

трималися в камерах дисциплінарного ізолятора та приміщеннях камерного 

типу. У зазначених осіб на руках були сліди від вчинення ними 

членоушкоджень, а саме поверхневі різані рани передпліч. При цьому останні 

повідомили, що відповідно до усталеної практики в зазначеній установі на 

засуджених із числа так званого «активу» покладається обов'язок слідкувати за 

дотриманням засудженими розпорядку дня, вологим прибиранням туалетів та 

інших приміщень загального користування, виводом на роботу, виконанням 

норм виробітку на виробництві тощо. До засуджених, які відмовляються 

виконувати вимоги адміністрації та вказаних осіб, застосовується фізичне 

насильство або стигматизація згідно з встановленими традиціями кримінальної 

субкультури. 

Вважаючи, що такі особи є засудженими негативної спрямованості та 

схильні до невиконання законних вимог адміністрації, до них застосовуються 

найбільш суворі стягнення у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора та 

переведення до приміщень камерного типу. У подальшому такі засуджені 

вступають у протистояння з персоналом установи та так званим «активом». Під 

час спілкування учасників моніторингу із засудженими, які вчинили 
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членоушкодження, останні пояснили свої дії необхідністю звернути увагу 

адміністрації установи на проблемну ситуацію, що склалася в колонії. 

Інформація щодо вчинення даними особами членоушкодження набула 

розголосу завдяки її поширенню в мережі Інтернет із викладенням інших 

фактів неправомірних дій з боку адміністрації установи, за якими органами 

прокуратури було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

 

Порушення права на медичну допомогу  

Особливої уваги потребує питання щодо забезпечення права засуджених 

та ув'язнених осіб на охорону здоров'я. Як правило, основними проблемами, що 

порушуються у зверненнях цих осіб та їх родичів, є несвоєчасне надання 

первинної медичної допомоги та недостатній її рівень в установах виконання 

покарань, відсутність необхідних лікарських препаратів, неналежна організація 

процесу консультування хворих лікарями-спеціалістами, необґрунтоване 

зволікання при прийнятті рішень за запитами про госпіталізацію засуджених 

тощо. 

До складу більшості моніторингових груп входили лікарі експертно - 

аналітичного вивчення медичних питань Департаменту з питань реалізації 

НПМ. Під час візитів фахівцями відділу вивчалися такі аспекти: 

- структура медичної частини, укомплектованість її штату, рівень 

професійної підготовки медичного складу, проходження акредитації і 

ліцензування закладу охорони здоров'я; 

- повнота і якість забезпечення медичним інвентарем, апаратурою, 

інструментарієм і лікарськими засобами; 

- якість організації і надання медичної допомоги: долікарської, 

первинної (у тому числі невідкладної, екстреної) і вторинної; 

- організація диспансерного нагляду за хворими особами; 

- стан взаємодії з територіальними закладами охорони здоров'я; 

- рівень виконання заходів у випадках захворювань на ВІЛ- 

інфекцію/СНІД і туберкульоз; 

- відповідність медичної документації вимогам чинного законодавства. 

За результатами здійснення вказаних моніторингових візитів були 

підготовлені відповідні звіти із зазначенням виявлених недоліків і 

наданням рекомендацій щодо їх усунення. Серед недоліків найпоширенішими 

були такі: 

- невідповідність ведення медичної документації чинному 

законодавству; 

- неналежний рівень обстеження ув'язнених на ВІЛ-інфекцію та 

надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД; 

- переривання проведення високоактивної антиретровірусної терапії 

ув'язненими, які мають ВІЛ-позитивний статус; 

- неналежні умови тримання ув'язнених, хворих на заразну форму 

туберкульозу; 

- неналежна фіксація наявних тілесних ушкоджень у неповнолітніх 
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ув'язнених після прибуття до установ; 

- приховування фактів отримання засудженими тілесних ушкоджень під 

час перебування в установах; 

- незабезпечення виконання спільних наказів Міністерства юстиції 

України та Міністерства охорони здоров'я України щодо надання медичної 

допомоги ув'язненим; 

- неналежне забезпечення медичних частин необхідним обладнанням та 

медикаментами; 

- неналежне знання персоналом установ положень і вимог міжнародних 

правових актів з прав людини, стандартів поводження з в'язнями; 

- відсутність у приміщеннях відділень соціально-психологічної служби 

виправних колоній наочної інформації щодо профілактики соціально-

небезпечних захворювань. 

- незадовільний рівень організації навчання медичного персоналу для 

підтвердження чи підвищення кваліфікаційного рівня. 

Так, під час візиту до Солонянської виправної колонії (№ 21) 

виявлено факт, коли протягом вересня-жовтня 2015 року в медичній 

частині установи медичні працівники видавали ВІЛ-позитивним засудженим 

препарат «Лазід», який за інформацією представників ВБО «Всеукраїнська 

мережа ЛЖВ» було централізовано закуплено Державною пенітенціарною 

службою України за кошти державного бюджету у 2013 році. При цьому строк 

дії препарату закінчився у серпні 2015 року. Після виявлення учасниками 

моніторингового візиту зазначеного факту прострочені ліки, які знаходились у 

засуджених, були замінені адміністрацією колонії на аналогічні з належним 

строком придатності. 
 

 
                                 

Солонянська виправна колонія (№ 21) 
 

В Одеській установі виконання покарань (№21) учасники 

моніторингового візиту виявили в медичному стаціонарі установи ув'язненого 

Я., який мав ВІЛ-позитивний статус. Останній повідомив про те, що у нього 

відбулося переривання проведення високоактивної антиретровірусної терапії 

(далі - ВААРТ), яку він проходив у зв'язку із наявним у нього захворюванням. 

Зазначене переривання відбулося після його затримання працівниками міліції 
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та доправлення до Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області, у 

якому він перебував дві доби, після чого був переведений до ізолятора 

тимчасового тримання. Через шість діб Я. переведено до вказаної установи 

виконання покарань, у якій він тримався сім діб. Зі слів Я., на всіх етапах 

затримання він повідомляв відповідним посадовим особам про свій статус та 

необхідність подальшого безперервного проходження ВААРТ. Незважаючи на 

те, що Я. мав зовнішні явні ознаки вторинних супутніх захворювань, медичних 

призначень він не отримував. 

27.07.2015 під час візиту до Петрівської виправної колонії (№ 49) до 

учасників моніторингу звернувся засуджений Х., який також мав ВІЛ- 

позитивний статус. Зазначений засуджений скаржився на медичний персонал 

установи у зв'язку з тим, що відповідно до медичних показників потребував 

антиретровірусного лікування, яке йому не надавалося. З аналогічними 

скаргами щодо ненадання медичної допомоги до учасників візиту звернувся і 

засуджений Т., аналіз медичної документації якого засвідчив небезпідставність 

таких скарг. Так, 06.01.2015 після загострення захворювання серця йому було 

рекомендовано обстеження у лікаря кардіохірурга для вирішення питання 

необхідності оперативного лікування серця, яке йому не було проведено. Лише 

після відкриття провадження Уповноваженого з прав людини та вжиття заходів 

реагування щодо забезпечення Т. права на охорону здоров'я та медичну 

допомогу останній був обстежений в Національному інституті серцево-

судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук 

України, за результатами чого порушено питання щодо проведення йому 

протезування серцевого клапана. 
 

     
 

Петрівська виправна колонія (№ 49) 
 

При відвідуванні Південної виправної колонії (№ 51) були виявлені 

суттєві порушення прав засуджених на медичну допомогу. Медичні картки 

хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні, медичним персоналом не 

велись, що фактично унеможливлювало надання об'єктивної оцінки якості та 

своєчасності забезпечення засуджених медичною допомогою. Крім цього, в 

стаціонарному відділенні медичної частини в одній палаті разом з іншими 

хворими тримався засуджений, хворий на туберкульоз. За даними фактами 

поінформовано Генеральну прокуратуру та Міністерство юстиції України. 
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Південна виправна колонія (№ 51) 
 

Порушення права на гідні умови праці та її оплату 

Незважаючи на наявність у засуджених гарантованого права на 

оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства, результати 

моніторингових візитів свідчать, що в установах виконання покарань мають 

місце порушення права на справедливу оплату праці, а в деяких випадках - 

використання на безоплатній основі праці засуджених, які виводяться на 

виробничі об'єкти понад установлений законодавством робочий час або без 

відповідного табелювання. 

Обсяг асигнувань за затвердженими кошторисами на оплату праці 

обслуговуючого (господарського) персоналу з числа засуджених не дозволяє 

нараховувати їм заробітну плату відповідно до встановленого мінімального 

розміру, незважаючи на те, що більшість таких засуджених працюють щоденно 

не менше 8 годин на добу у зв'язку із необхідністю безперервного 

функціонування окремих об'єктів (їдальні, міжобласні лікарні, лазні, системи 

опалювання тощо). При цьому усупереч вимог чинного законодавства робота у 

вихідні та святкові дні їм взагалі не компенсується. 

Також в пенітенціарних установах не виконуються вимоги статті 110 

Кодексу законів про працю України та статті 30 Закону України «Про оплату 

праці» стосовно необхідності повідомлення засуджених про розміри оплати 

праці, 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. Унаслідок невиконання адміністрацією 

установ виконання покарань вказаних вимог зазначені питання постійно 

порушуються засудженими під час моніторингових візитів. 

Слід відмітити, що практично в кожній установі виконання покарань 

мають місце факти недостатнього забезпечення працюючих засобами 

індивідуального захисту, спецодягом та додатковим харчуванням. Усупереч 

вимог законодавства засудженим, які працювали на дільницях із шкідливими 

умовами праці (ливарне виробництво, електро- та газозварювальні роботи 

тощо), молоко не видавалось та не нараховувалася доплата за роботу із 

шкідливими умовами праці. 
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Так, у Маріупольському виправному центрі (№ 138) умови праці 

засуджених на виробництві установи не відповідають встановленим вимогам. 

Унаслідок відсутності скла у вікнах цеху з переробки поліетиленової плівки та 

на швейній дільниці не дотримувався необхідний температурний режим. У 

виробничих приміщеннях бракувало як природного, так і штучного освітлення. 

Засуджені, які працюють на виробництві, не забезпечені спеціальним одягом. 

Крім цього, адміністрацією установи порушувалося право засуджених на 

справедливу оплату праці. Так, під час моніторингу було встановлено, що в 

рамках співпраці підприємства установи з ТОВ «МІК» по наданню послуг з 

пошиття текстильних виробів засуджені Г. та Н. відпрацювали на пошитті 

білизни повну місячну норму часу (184 години). При цьому нарахована їм 

заробітна плата склала лише 307 гривень кожному, що фактично у чотири рази 

менше від встановленого на той час законодавством мінімуму. Аналогічна 

ситуація мала місце при оплаті праці засудженим М. та У., які відпрацювали на 

пошитті рукавиць повну місячну норму часу (160 годин), а нарахована їм 

заробітна плата склала лише 105 гривень кожному, що в одинадцять разів 

менше від мінімального розміру заробітної плати. Звіт за результатами 

моніторингу було направлено до Міністерства юстиції України для вжиття 

відповідних заходів реагування. 

Візит до Приазовської виправної колонії (№ 107) також підтвердив 

системний характер порушень прав засуджених на гідну оплату праці. Так, 

затвердженим кошторисом установи на оплату праці засуджених, залишених 

для виконання робіт з господарського обслуговування, було передбачено 

недостатньо коштів, що не дозволяло нараховувати їм мінімально встановлену 

заробітну плату на місяць кожному. Фактично зазначеним засудженим 

нараховувалось від 0,25 (304,5 гривень) до 0,8 (971,5 гривень) ставки від 

мінімальної заробітної плати. Слід зазначити, що деякі засуджені, враховуючи 

безперервність технологічного циклу із забезпечення життєдіяльності установи 

(їдальня, санітарна частина, лазня тощо) фактично працювали не менш 8 годин 

на добу (враховуючи вихідні та святкові дні) та мали отримувати на місяць не 

менше 1218 гривень. 

Крім цього, під час моніторингового візиту від засуджених надходили 

неодноразові нарікання на малий розмір заробітної плати. Вибірковою 

перевіркою умов співпраці підприємства установи з ТОВ «Олтекс» по наданню 

послуг з пошиття текстильних виробів за договором від 20.03.2015 було 

встановлено, що в калькуляціях до цього договору на пошиття утеплювачів до 

куртки та брюк частка заробітної плати у загальних витратах на виробництво 

зазначеної продукції складала близько 11 відсотків (утеплювач до куртки - 4,51 

грн., утеплювач до брюк - 3,64 грн.). Тобто, для того, щоб отримати мінімальну 

заробітну платню, засудженим жінкам необхідно виконати норму виробітку - 

шити в день 13 утеплювачів до куртки. За результатами вивчення відповідної 

документації встановлено, що незважаючи на достатню кваліфікацію, жодна 

засуджена жінка не змогла виконати зазначену норму. За даними фактами 

поінформовано Міністерство юстиції України з метою усунення виявлених 

недоліків. 
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Факти безоплатної праці та порушення права на гідну заробітну платню 

були також виявлені під час моніторингових візитів і в інших установах 

виконання покарань. 

У Стрижавській виправній колонії (№ 81) до моніторів звернувся 

засуджений Д. та повідомив, що попередньо він відбував покарання у 

Вінницькій установі виконання покарань (№ 1), у майстерні якої у січні 2015 

року під час виконання завдання щодо виготовлення сувенірної продукції у 

нього відбулася травматична ампутація 3-5 пальців лівої кисті. Під тиском 

адміністрації установи Д. був вимушений написати пояснення про те, що 

зазначена травма ним отримана унаслідок особистої необережності та при 

інших обставинах, не пов'язаних із виготовленням вказаної продукції. У 

подальшому без отримання навіть належної медичної допомоги його було 

направлено для подальшого відбування покарання до Стрижавської виправної 

колонії (№ 81). При цьому будь-якої інформації або документів щодо 

реагування за фактом порушення правил техніки безпеки, що призвело до 

заподіяння шкоди здоров'ю засудженого Д., учасникам моніторингового візиту 

надано не було. 
 

 
 

Стрижавська виправна колонія (№ 81) 
 

Під час відвідування підприємства Стрижавської виправної колонії (№ 

81) від засуджених надходили численні скарги на низький рівень оплати праці. 

Однією з причин такої ситуації було незабезпечення засуджених реальними 

обсягами робіт. З метою виводу на виробництво більшої кількості засуджених 

норма виробітку одного працюючого розподілялася на декількох, у результаті 

чого на особовий рахунок одного засудженого зараховувалося 14-50 гривень на 

місяць. Хоча практично на всіх виробничих ділянках установи, які пов'язані з 

процесом деревообробки та виготовлення деревного вугілля, засуджені 

працювали у шкідливих умовах праці, ними майже не використовувалися 

засоби захисту органів дихання (респіратори, пов'язки), а кількість цих засобів 

на підприємстві була недостатньою. За результатами візиту направлено 

інформацію до прокуратури Вінницької області для вжиття заходів реагування. 
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Стрижавська виправна колонія (№ 81) 
 

Яскравим прикладом порушення права засуджених на гідні умови праці 

та належний рівень її оплати є результати моніторингового візиту до 

Чорноморської виправної колонії (№ 74), який відбувся без попередження у 

нічний час за участю регіонального координатора взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого з прав людини в Одеській області, а також представників 

громадських організацій та засобів масової інформації. 

Під час візиту було встановлено, що адміністрація колонії застосовує 

жорстокі та принизливі заходи до тих засуджених жінок, які відмовляються від 

нічної та фактично безоплатної праці. Як правило, до таких заходів можна 

віднести погрозу не застосовувати пільгу у виді умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, яка передбачена статтею 81 

Кримінального кодексу України, поміщення більш непокірних засуджених до 

дисциплінарного ізолятора за надуманими підставами, додаткові чергування у 

відділеннях соціально-психологічної служби, відмова у праві на побачення з 

рідними та користування крамницею, повна заборона перегляду каналів 

телебачення (з цією метою в установі складалися окремі списки засуджених по 

кожному відділенню соціально-психологічної служби за підписом директора 

підприємства колонії). 

Також під час моніторингового візиту було встановлено, що деякі 

засуджені, окрім нічної праці, залучались до роботи у надурочний час з 15-ї до 

19-ї (або 20-ї) години щоденно, унаслідок чого для окремих жінок загальна 

тривалість робочого часу на добу складала 18-20 годин. При цьому така 

інтенсивна праця практично не оплачувалась, за повний робочий місяць 

нарахована заробітна плата складала у середньому 170-260 гривень, а після усіх 

відрахувань (в основному за харчування та комунально-побутові послуги) на 

особисті рахунки засуджених зараховувалося лише 40-70 гривень. У порушення 

вимог статей 106, 108 Кодексу законів про працю України робота в нічний та 

надурочний час додатково не оплачувалась. Також роботодавцем в особі 

керівництва підприємства колонії грубо порушувалися вимоги статей 62, 175 

зазначеного Кодексу стосовно обмеження надурочних робіт, а також 

обмеження праці жінок на роботах у нічний час. 

Слід відмітити, що жодна з працюючих на виробництві жінок не 
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виконувала місячної норми виробітку, що може свідчити про штучне 

завищення вказаної норми або незабезпечення працюючих реальним обсягом 

роботи. За результатами моніторингу було внесено подання до Міністра 

юстиції України та поінформовано Генеральну прокуратуру України. 

 

Необґрунтоване здійснення відрахувань витрат на утримання 

засуджених із їх заробітку або іншого доходу 

Результати моніторингу стану дотримання прав засуджених в установах 

виконання покарань свідчать про порушення з боку адміністрації прав 

засуджених осіб у зв'язку із недотриманням вимог, передбачених статтею 121 

Кримінально-виконавчого кодексу України в частині здійснення відрахувань 

витрат на утримання засуджених із їх заробітку або іншого доходу. 

Слід відмітити, що попередня редакція частини першої зазначеної статті 

мала наступний зміст: «Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, 

із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують вартість 

харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих 

послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування». 

08 квітня 2014 року Верховною Радою України були схвалені зміни до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (Закон № 1186-УП «Про внесення 

змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового 

статусу засудженого до європейських стандартів»), відповідно до яких чинна 

редакція частини першої статті 121 є такою: «Особи, які відбувають покарання 

у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу 

відшкодовують комунально-побутові та інші надані послуги». 

Таким чином, законодавець прибрав з переліку вартість харчування, 

одягу, взуття, білизни, яку мають відшкодовувати особи, що відбувають 

покарання у виправних колоніях. 

Однак, результати моніторингових візитів дозволяють стверджувати про 

відсутність будь-яких змін у складі сум, що відшкодовуються із засуджених 

осіб Державною пенітенціарною службою України, що фактично є порушенням 

законодавства. 

Неодноразові листи на адресу Міністерства юстиції України з цього 

питання результатів не дали. Більш того, до Секретаріату Уповноваженого з 

прав людини надійшла відповідь зазначеного міністерства, в якій було 

зазначено, що термін «інші надані послуги» передбачає й послуги з харчування, 

забезпечення одягом, взуттям, білизною тощо. 

У даному випадку позицію Міністерства юстиції України можливо 

розглядати як свідоме ігнорування вимог чинного законодавства, адже перелік 

платних послуг, що можуть надаватися органами та установами Державної 

кримінально-виконавчої служби чітко визначений постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.08.2007 № 1017, до якого не внесено такі види послуг, 

як забезпечення засуджених осіб харчуванням, одягом, взуттям, білизною тощо. 

Така позиція Уповноваженого з прав людини була підтримана 

Генеральною прокуратурою України. 

Варто зазначити, що керівництво Державної пенітенціарної служби 
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України по-іншому обґрунтовує свою позицію щодо необхідності відрахувань 

із засуджених осіб вартості зазначених вище витрат, посилаючись на 

положення частини четвертої статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу 

України. Зазначеною нормою передбачено, що засудженим, які відбувають 

покарання у виправних колоніях, інвалідам першої та другої груп, жінкам з 

вагітністю понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у 

будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам віком 

понад шістдесят років і жінкам - понад п'ятдесят п'ять років (якщо вони не 

одержують пенсії), а також особам, звільненим від роботи через хворобу, в 

тому числі хворим на активну форму туберкульозу, харчування, одяг, взуття, 

білизна і комунально-побутові послуги надаються безоплатно. 

Таким чином, на сьогодні фактично існує певна правова колізія двох 

норм, передбачених різними статтями Кримінально-виконавчого кодексу 

України (статті 115 та 121), що призводить до різної практики застосування 

законодавства в частині відшкодування з доходів засуджених осіб вартості 

харчування, одягу, взуття, білизни та, як наслідок, порушення їх прав. 

За даним фактом було внесено подання Міністру юстиції України. 

Крім того, з метою усунення цієї колізії до Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

народного депутата України Кожем'якіна А. А. направлено лист з пропозицією 

внести зміни до статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою 

її приведення у відповідність до чинної редакції статті 121 цього Кодексу, 

поклавши на державу обов'язок забезпечувати засуджених осіб харчуванням із 

державного бюджету. 

 

Порушення інших прав ув’язнених 

Результати моніторингових візитів та аналіз звернень свідчить, що досить 

поширеними є факти порушення прав в'язнів на телефонні розмови, 

недотримання їх приватності як з боку інших засуджених, так і з боку 

адміністрації установи, через обмежену кількість таксофонів та стислі графіки 

їх тривалості. При цьому переважна більшість засуджених осіб таксофоном 

користується рідко та віддає перевагу нелегальному мобільному зв'язку. 
 

 
 

Стрижавська виправна колонія (№ 81) 
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Окремої уваги заслуговує недостатній рівень правороз'яснювальної 

роботи адміністрації установи із засудженими, особливо в частині роз'яснення 

передбачених законодавством прав. Стенди наочної інформації перебувають у 

недбалому стані, практично не оновлюються та містять неактуальну 

інформацію. Як правило, на вказаних стендах відсутня інформація про порядок 

оскарження дій адміністрації установи, адреси органів держаної влади, до яких 

засуджені можуть звернутись для отримання правової допомоги та захисту 

своїх прав. Зазначене підтверджується численними скаргами, які надходять під 

час візитів та на адресу Уповноваженого з прав людини. Фактично засуджені 

можуть лише усно поскаржитися представнику адміністрації установи, а у разі 

подання ними письмових звернень до державних органів у закритому вигляді, у 

більшості випадків, зі слів засуджених, такі звернення до адресату не 

надходять, а відносно заявника з боку представників установи застосовуються 

певні репресивні заходи. 

Організація вільного часу та дозвілля засуджених на даний час 

потребують покращення, самодіяльні організації фактично не функціонують. 

Виключенням з цього переліку є проведення богослужінь із засудженими та 

діяльність окремих груп релігійного спрямування. 

Під час візитів також були виявлені й інші обмеження прав засуджених. 

Так, під час спілкування із засудженими в Маріупольському виправному 

центрі (№ 138) останні повідомили, що адміністрацією установи порушується 

їх право на щоденну прогулянку як шляхом зменшення її тривалості, так і 

шляхом повного позбавлення такого права. 

Також в ході бесід із засудженими було встановлено, що адміністрацією 

установи не дотримуються вимоги кримінально-виконавчого законодавства в 

частині надання засудженим, які не допускають порушень встановленого 

порядку виконання покарання у вигляді обмеження волі і мають сім'ї, права 

проживати за межами гуртожитків зі своїми сім'ями після відбуття шести 

місяців строку покарання. 

 

Пропозиції щодо внесення змін до кримінально-виконавчого 

законодавства з метою забезпечення прав ув’язнених 

Результати моніторингу стану дотримання прав ув'язнених в 

пенітенціарних установах, а також аналіз звернень, що надходили до 

Уповноваженого з прав людини, надають можливість визначати пріоритетні 

напрямки нормотворчої діяльності для забезпечення прав зазначених осіб. 

Аналіз кримінально-виконавчого законодавства свідчить про наявність 

певних правових колізій та прогалин у нормах, які визначають правовий статус 

засуджених та осіб, взятих під варту. Особливе місце займають норми чинного 

законодавства, які потребують приведення у відповідність із міжнародними 

стандартами поводження із в'язнями. 

У рамках співпраці з підкомітетом з питань діяльності Державної 

пенітенціарної служби Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Уповноваженим з прав 

людини було подано ряд пропозицій щодо внесення змін до нормативно-
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правових актів з метою забезпечення прав ув'язнених. 

До Уповноваженого з прав людини продовжують надходити численні 

звернення з проханням сприяти засудженим особам у переведенні їх для 

подальшого відбування покарання ближче до місця проживання родичів з 

метою збереження соціально-корисних зв'язків, що передбачено частиною 

першою статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України. Незважаючи на 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вінтман проти України», 

в якому Суд визнав порушення статті 8 Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод у зв'язку із безпідставністю відмов Державної 

пенітенціарної служби України у переведенні заявника до іншої установи 

виконання покарань, яка була б розташована ближче до місця постійного 

проживання його матері, зазначене відомство в більшості випадків відмовляє у 

задоволенні таких клопотань. При прийнятті цих рішень, як правило, 

здійснюється посилання на відсутність місць у відповідній установі або на зміст 

частини другої статті 93 вказаного Кодексу, відповідно до якої переведення 

засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної 

колонії до іншої допускається за виняткових обставин, які перешкоджають 

дальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи виховній колонії. При 

цьому перелік зазначених обставин чітко не визначено. Таким чином, існує 

необхідність внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу 

України з метою уникнення двоякого трактування норми стосовно відбування 

покарання засудженою особою всього строку покарання у найближчій до місця 

постійного проживання його родичів установі виконання покарань відповідного 

рівня безпеки. 

Актуальною на даний час є необхідність внесення змін до статті 133 

Кримінально-виконавчого кодексу України, що визначає підстави, за яких 

засуджений визнається злісним порушником установленого порядку відбування 

покарання. Незважаючи на те, що відповідно до статті 118 цього Кодексу праця 

є правом засудженого до позбавлення волі, необґрунтована відмова від праці 

(не менш як три рази протягом року) продовжує залишатися підставою для 

визнання такої особи злісним порушником установленого порядку відбування 

покарання. Ураховуючи викладене, зазначена підстава повинна бути виключена 

зі змісту статті 133. 

Як було зазначено раніше, на даний час існує потреба в усуненні 

наявного протиріччя кримінально-виконавчого законодавства в частині 

відшкодування з доходів засуджених осіб вартості харчування, одягу, взуття, 

білизни. Зазначене протиріччя можливо усунути шляхом внесення змін до 

статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою її приведення у 

відповідність до чинної редакції статті 121 Кодексу, поклавши на державу 

обов'язок забезпечувати засуджених осіб харчуванням із державного бюджету. 

З метою приведення процесу відбування кримінальних покарань до 

європейських стандартів Уповноваженим з прав людини подано пропозиції 

щодо внесення змін до статей 116 та 134 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, відповідно до яких застосування примусового годування та 

накладення дисциплінарного стягнення у вигляді переведення засудженого до 
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приміщення камерного типу (одиночної камери) здійснюватиметься лише за 

рішенням суду. 

Слід відзначити, що аналіз норм, які регламентують порядок відбування 

покарання засуджених до довічного позбавлення волі, свідчить про наявність 

певних протиріч в статтях 151 та 151-1 Кримінально-виконавчого кодексу 

України. Так, відповідно до частини шостої статті 151 при сумлінній поведінці і 

ставленні до праці після відбуття п'ятнадцяти років строку покарання таким 

засудженим може бути дозволено брати участь у групових заходах освітнього, 

культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру. Разом з тим, 

згідно з абзацом 1 частини другої статті 151-1 зазначеного Кодексу засуджені 

до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бути переведені з приміщень 

камерного типу, у яких тримаються дві особи, до багатомісних приміщень 

камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки з наданням 

дозволу на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та 

фізкультурно-оздоровчого характеру після фактичного відбуття у таких 

приміщеннях не менш як п'яти років строку покарання. Таким чином норми 

щодо застосування зазначеної пільги до цієї категорії засуджених потребують 

узгодження між собою. 

На даний час залишаються не реалізованими пропозиції щодо внесення 

змін до Закону України «Про попереднє ув'язнення», які були викладені у 

щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини про стан додержання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, презентованої у березні 

2015 року, а саме: 

до статті 7 - щодо передачі в дохід держави вилучених грошей, цінних 

паперів та предметів у осіб, взятих під варту, під час перебування їх у місцях 

попереднього ув'язнення тільки за рішенням суду, оскільки статтею 41 

Конституції України передбачено, що право приватної власності є непорушним 

і конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду. При 

цьому до суду має передаватись складений посадовою особою протокол про 

вилучення грошей, цінних речей та предметів; 

до статті 9: 

щодо надання права 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 таким особам виключить можливість надавати 

прогулянку менше двох годин; 

щодо права осіб, взятих під варту, одержувати передачі або посилки та 

грошові перекази і передачі без обмежень їх кількості; 

до статті 11 – щодо приведення встановленої норми площі в камерах 

установ попереднього ув'язнення до сучасних міжнародних стандартів в галузі 

прав людини, відповідно до яких норма жилої площі на особу не може бути 

меншою чотирьох квадратних метрів; 

до статті 12 – щодо надання права особам, взятим під варту, на побачення 

з родичами або іншими особами; 

до статті 13 – щодо передачі відповідей на заяви, скарги та листи 
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безпосередньо особам, взятим під варту. Встановлений статтею 13 порядок, за 

яким адміністрація місця попереднього ув'язнення ознайомлює осіб, взятих під 

варту, з відповідями на заяви, скарги та листи під розписки, що додаються до їх 

особових справ, суперечить передбаченому статтею 34 Конституції України 

праву кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Слід відзначити, що вказані пропозиції стосовно внесення змін до статей 

11 та 12 Закону України «Про попереднє ув'язнення» опрацьовуються в рамках 

підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про 

попереднє ув'язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи) 

(реєстр. № 2291а). 

 

Стан реагування за внесеними поданнями Уповноваженого з прав 

людини та наданими у 2015 році рекомендаціями 

За результатами опрацювання подання Уповноваженого з прав людини 

щодо забезпечення прав засуджених осіб в частині здійснення відрахувань з їх 

заробітку, пенсій та іншого доходу Міністерство юстиції України 

поінформувало стосовно підготовки законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 

кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (реєстр. № 2490а), яким 

пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів України щодо 

затвердження Переліку витрат на утримання засуджених у виправних колоніях 

та порядку відшкодування їх вартості. 

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України, що надійшла за 

результатами опрацювання подання Уповноваженого з прав людини щодо 

усунення причин та умов, які сприяли системному порушенню прав та свобод 

засуджених-жінок у Чорноморській виправній колонії (№ 74), було проведено 

службове розслідування, за результатами якого до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто працівників Чорноморської виправної колонії (№ 

74), а також доручено керівництву даної установи привести у відповідність до 

вимог чинного законодавства здійснення обліку робочого часу засуджених. 

Крім цього, Генеральною прокуратурою України та прокуратурою 

Одеської області поінформовано про те, що за виявленими фактами порушення 

вимог чинного законодавства при залученні засуджених до надурочних робіт 

керівництву управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській 

області внесено документ прокурорського реагування, а також направлено 

матеріали за фактами застосування фізичної сили до засуджених з боку 

окремих представників адміністрації установи до слідчого відділу прокуратури 

Одеської області для прийняття рішення в порядку статті 214 Кримінального 

процесуального кодексу України («Початок досудового розслідування»). 

За наслідками опрацювання наданих у 2015 році рекомендацій щодо 

усунення виявлених під час моніторингових візитів недоліків до 

Уповноваженого з прав людини надходила інформація з Міністерства юстиції 

України, Державної пенітенціарної служби України, Генеральної прокуратури 

України та регіональних прокуратур. Відповідно до цієї інформації було вжито 
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наступних заходів: 

Маріупольський виправний центр (№ 138): 

- забезпечено безперебійне постачання електроенергії в житлову зону 

виправного центру; 

- керівництвом підприємства виправного центру переглянуто норми 

виробітку на послуги з пошиття текстильних виробів, а також заробітної плати 

засуджених в частині збільшення розцінок з пошиття цих виробів; 

- засуджених, які працевлаштовані на виробництві установи, 

забезпечено спеціальним одягом; 

- проведено дератизацію (заходи щодо знищення гризунів) у всіх 

приміщеннях виправного центру; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів на об'єктах виправного 

центру заплановано у проекті кошторису на 2016 рік. 

Комсомольський виправний центр (№ 136): 

- проведено ремонтні роботи у камерах дисциплінарного ізолятора; 

- приміщення для миття засуджених обладнано душовими сітками та 

встановлено необхідний інвентар; 

- щоквартально проводиться бактеріологічний аналіз питної води. 

Менська виправна колонія (№ 91): 

- в їдальні установи зроблено поточний ремонт, засуджених забезпечено 

столовим посудом; 

- кімнату короткострокових побачень дільниці соціальної реабілітації 

обладнано необхідним інвентарем та додатковим штучним освітленням; 

- забезпечено щотижневе оновлення асортименту крамниці установи; 

- засудженим надано можливість встановлення додаткового 

холодильного обладнання у приміщеннях відділень соціально-психологічної 

служби; 

- на інформаційних стендах для засуджених розміщено інформацію з 

адресами органів державної влади, до яких засуджені можуть звернутися, у 

тому числі для отримання безкоштовної правової допомоги, консультаційних та 

інших послуг. 

Південна виправна колонія (№ 51): 

- прокуратурою Одеської області за результатами виявлених під час 

візиту недоліків внесено документ прокурорського реагування керівництву 

установи; 

- в камерах дільниці посиленого контролю проведено ремонтні роботи, 

вікна в них замінено на металопластикові, які забезпечують належне 

провітрювання цих приміщень; 

- у черговій частині функціонує камера для проведення обшуку 

засуджених, які прибувають та вибувають з установи; 

- забезпечено ведення медичних карток на хворих, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні; 

- розпочато проведення ремонтних робіт у медичній частині установи, 

які планується завершити у квітні 2016 року; 
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- засуджені, які працевлаштовані в установі, отримують інформацію про 

розміри заробітної плати. 

Приазовська виправна колонія (№ 107): 

- штрафні приміщення установи (дисциплінарний ізолятор, приміщення 

камерного типу, карцер арештного дому) забезпечено належним штучним 

освітленням, відремонтовано припливно-витяжну вентиляцію в них, санвузли 

обладнані зливними бачками; 

- підготовлено документи щодо придбання промислової пральної 

машини, які подано для оплати до управління Державної казначейської служби 

в м. Маріуполі; 

- в крамниці установи оновлено асортимент товарів; 

- переглянуто умови договору із ТОВ «Олтекс» в частині збільшення 

цін по наданню послуг з пошиття текстильних виробів, що надасть можливість 

збільшити розмір заробітної плати засудженим; 

- відомості щодо нарахування та утримання із заробітної плати 

надаються засудженим для ознайомлення під розпис. 

Стрижавська виправна колонія (№ 81): 

- за фактом отримання тілесних ушкоджень засудженим Д. 

прокуратурою м. Вінниці внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, а також за окремими фактами порушення чинного законодавства, 

які були виявлені в ході моніторингу, внесено документи прокурорського 

реагування керівництву виправної колонії та Вінницької установи виконання 

покарань (№ 1); 

- камери дисциплінарного ізолятора та приміщення камерного типу 

облаштовано необхідним інвентарем; 

- у житлових приміщеннях відділень соціально-психологічної служби 

проведено ремонтні роботи, дерев'яні віконні блоки замінено на 

енергозберігаючі металопластикові вікна, забезпечено належне штучне 

освітлення, відремонтовано водорозбірні крани, норми жилої площі приведено 

у відповідність до національних стандартів; 

- вживаються заходи щодо забезпечення засуджених столовим посудом 

відповідно до встановлених норм. 

- Черкаська виправна колонія (№ 62): 

- розроблено план проведення капітального та поточного ремонту на 

режимних об'єктах колонії, а також забезпечення необхідним обладнанням на 

перший квартал 2016 року; 

- зменшено кількість днювальних в дільниці карантину, діагностики і 

розподілу; 

- засуджених, які працюють у їдальні, офіційно призначено на 

відповідні посади наказом начальника установи. 
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3.3. Результати моніторингу установ Державної прикордонної служби 

України 

 

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної 

прикордонної служби України 

 

До місць, що спеціально обладнані для тримання осіб та підлягають 

моніторингу НПМ, належать: 

a) 10 пунктів тимчасового тримання у прикордонних 

загонах (ПТТ), де протягом року утримувалось 1147 осіб; 

b) 57 спеціальних приміщень у відділах прикордонної 

служби (СП), в яких протягом року трималося 735 осіб (лист 

Адміністрації Держприкордонслужби України на ім’я 

Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини від 28.01.2016 № 0.43-843/016-16). 
 

 
 

Рис. 3.3.1. Кількість спеціально обладнаних місць несвободи ДПСУ (2011-

2015 рр.) 
 

Всього протягом року в ПТТ й СП утримувалось 1882 особи (2014 рік - 

1058). 65% з них (1225 осіб) – в місцях несвободи Мукачівського і Чопського 

прикордонних загонів на ділянці державного кордону України з Словаччиною 

та Угорщиною (Закарпатська область). 

Протягом року через невідповідність умов тримання мінімальним 

стандартам поводження з затриманими особами було припинено експлуатацію 

5 спеціальних приміщень, водночас введено у дію 11 СП. 

с) транзитні зони або інші місця у пунктах пропуску через державний 

кордон, де перебувають особи, яким відмовлено у в’їзді на територію країни 

(зони розміщення непропущених осіб – ЗРНО). 

За офіційними даними Державної авіаційної служби України в державі 

функціонують 13 міжнародних аеропортів, у 8 з яких здійснюються регулярні 

міжнародні рейси (http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/10525).  

За статистикою прикордонного відомства протягом 9 місяців 2015 року 

прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон більше ніж 13,7 
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тис. іноземцям (лист Адміністрації Держприкордонслужби України на ім’я 

Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 

28.01.2016 № 0.43-843/016-16). Ті, кого не допустили на територію країни, 

очікували на зворотній рейс в аеропорті від кількох годин до кількох діб. 

За оцінкою Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 

(Стандарти КЗК (Витяги з Сьомої Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 10], пункти 

25, 26, 30) «…перебування в транзитній, або «інтернаціональній» зоні 

аеропорту осіб, яким було відмовлено у в’їзді на територію країни і які були 

вміщені до таких зон, може, в залежності від обставин, наближатись до 

стану позбавлення волі згідно з визначенням підпункту f пункту 1 статті 5 

Європейської конвенції з прав людини. Подібно до інших категорій осіб, яких 

позбавлено волі, іноземці, що перебувають під наглядом, від самого початку 

позбавлення волі вправі поінформувати про своє становище будь-яку особу за 

їх вибором, а також мати доступ до адвоката і до лікаря. Окрім цього, такі 

особи повинні бути негайно поінформовані мовою, яку вони розуміють, про всі 

їхні права та про процедуру, яка до них застосовується. В цілому, позбавлені 

волі іноземці повинні мати право підтримувати контакти із зовнішнім світом 

протягом всього часу позбавлення свободи і, зокрема, мати доступ до телефону 

і право на відвідини членами своєї родини та представників відповідних 

організацій». 

Моніторинг стану поводження з непропущеними в Україну іноземцями в 

міжнародних аеропортах держави був у 2015 році одним з пріоритетних у 

роботі профільного відділу департаменту НПМ Секретаріату Уповноваженого. 

 

Статистика відвідувань у 2015 році місць несвободи, 

підпорядкованих Державній прикордонній службі України 

У звітному періоді моніторингові групи НПМ здійснили 10 

моніторингових візитів до місць несвободи, що належать до компетенції 

прикордонного відомства України, з них 4 до ПТТ та СП, 4 - до зон 

непропущених осіб в міжнародних аеропортах (ЗРНО) та 2 - до установ, де 

немає офіційних місць для тримання осіб. Одна установа була відвідана 

повторно (ПТТ Чернігівського прикордонного загону). 

Моніторингові візити були здійснені до: 

 ПТТ Чернівецького та Чернігівського прикордонних загонів; 

 спеціальних приміщень відділів прикордонної служби «Львів-

аеропорт» Львівського прикордонного загону, «Веселе» Харківського 

прикордонного загону); 

 зон для непропущених осіб у Львівському, Дніпропетровському, 

Харківському та Чернівецькому аеропортах. 

Також були відвідані прикордонний підрозділ на Київському залізничному 

вокзалі та управління Донецького прикордонного загону в м. Маріуполі, в яких 

немає спеціально обладнаних місць для тримання осіб. 
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Регіон 
П

ТТ 

С

П 
ЗРНО інше разом 

м. Київ 
  

 

1(впс «Київ -

пасажирський» окпп 

«Київ») 

1 

Чернігівська область 1    1 

Дніпропетровська область  
 1  1 

Львівська область  
1 1  2 

Харківська область  
1 1  2 

Чернівецька область 1  1  2 

Донецька область 

 
- - - 

1 

(Донецький прикз) 
1 

Разом 2 2 4 2 10 
 

Табл. 3.3.1. Перелік відвіданих місць несвободи ДПСУ протягом 2015 року  

(за областями України) 
 

Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів 

до місць несвободи Державної прикордонної служби України 

 

Порушень прав затриманих осіб, що можуть розцінюватись як катування, 

жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність людини, поводження чи 

покарання, у місцях несвободи прикордонного відомства держави протягом 

2015 року виявлено не було. 

 

Системні проблеми, що обумовлюють неналежне поводження з 

затриманими особами 

 

Щодо роздільного утримання чоловіків та жінок. 

За офіційними даними прикордонного відомства умов для роздільного 

розміщення чоловіків від жінок немає у 65% спеціальних приміщень Державної 

прикордонної служби України (37 з 57).  

Наприклад, у відділі прикордонної служби «Веселе» Харківського 

прикордонного загону (Харківський район Харківської області) спеціальне 

приміщення має лише одну кімнату на 2 особи. 
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Спецприміщення ВПС «Веселе» Харківського прикордонного загону 

 

Щодо інформування затриманих осіб про їх права і свободи та 

надання їм іншої корисної інформації, яка сприятиме їх скорішій адаптації 

до умов обмеження волі. 

Вичерпне інформування затриманої особи про права, свободи та існуючі 

механізми захисту одразу після затримання є однією з головних гарантій 

захисту її прав і свобод.  

У 2015 році прикордонне відомство нормативно врегулювало це 

питання. 

Зокрема, у квітні 2015 року вступила у дію розроблена за участі фахівців 

Секретаріату Уповноваженого нова інструкція про порядок тримання 

затриманих осіб в місцях тимчасового тримання прикордонного відомства 

(затверджена наказом МВС України від 30.03.2015 № 352, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 462/26907). 

Проте проблема неповного або несвоєчасного доведення до затриманих 

осіб інформації про їх права, свободи та існуючі можливості їх захисту 

залишається однією з головних проблем в місцях несвободи прикордонного 

відомства. 

Так, у серпні 2015 року під час відвідування Львівського аеропорту 

монітори побачили, що особи, які утримуються у спеціальному приміщенні, не 

мають вільного доступу до відомостей про керівний склад прикордонних 

установ, контактні телефони суду, прокуратури, організацій, які надають 

юридичну допомогу (таку інформацію розміщено в коридорі СП та лише 

українською і англійською мовами). Всередині кімнат для затриманих був лише 

розпорядок дня українською мовою. Будь-якої письмової пам’ятки з такою 

інформацією на рідній або зрозумілій затриманій особі мові та 

документального підтвердження того, що її було письмово поінформовано 

зрозумілою мовою про її базові права прикордонники не надали. 

 

 Щодо забезпечення належних умов тримання 

Результати моніторингу умов тримання затриманих осіб показали, що 

поряд із змінами на краще (протягом року були відкриті 5 спеціальних 

приміщень, які відповідають кращим міжнародним стандартам), залишаються 

невирішеними наступні проблеми: 

 не у всіх місцях несвободи затримані особи можуть 

вільно відчиняти вікна, якщо виникає потреба у свіжому повітрі. 

Наприклад, у спецприміщенні впс «Веселе» Харківського прикордонного 

загону вікна не відчиняються, у Чернігівському ПТТ є можливість відкрити 

лише внутрішні рами вікон. 

Разом з неефективною примусовою вентиляцією тривале перебування 

осіб у таких умовах може бути віднесено до нелюдського поводження.  
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ПТТ Чернігівського прикордонного загону         СП ВПС «Веселе» Харківського             

       прикордонного загону 

 
 у деяких установах природне та штучне освітлення є 

гіршим за міжнародні та державні стандарти. 

Наприклад, це стосується ПТТ Чернігівського прикордонного загону, де, 

не зважаючи на попередні рекомендації, природне та штучне освітлення в 

кімнатах для затриманих осіб є недостатнім для читання навіть у світлий час 

доби. 

Щодо включення до навчальних програм персоналу установ питань 

попередження катувань, жорстокого та нелюдського поводження з 

затриманими особами. 

Протягом року прикордонному відомству неодноразово наголошувалось 

на необхідності включення питань заборони і попередження катувань до 

навчальних матеріалів усіх категорій співробітників та працівників, які мають 

відношення до охорони або тримання затриманих осіб. Однак під час візитів 

монітори переконались, що у 50 % відвідані (5 з 10) питання заборони і 

попередження катувань не включені до програм підготовки персоналу, який 

залучається до роботи із затриманими особами. Адміністрація 

Держприкордонслужби протягом року також не надала Уповноваженому 

підтвердження того, що керівництво відомства вжило вичерпних заходів для 

вирішення цієї проблеми. 

 

Щодо дотримання прав та свобод осіб, яким було відмовлено у в’їзді в 

Україну. 

Протягом 2015 року Секретаріатом Уповноваженого продовжувалась 

робота з моніторингу дотримання прав і свобод громадян, яким було 

відмовлено у в’їзді в Україну. Для цього представники омбудсмана відвідали 

чотири міжнародних аеропорти: (у 2014 році два). 

Результати моніторингу підтвердили наявність системних проблем, від 

яких страждають тисячі людей у всіх без винятку українських міжнародних 

аеропортах, а саме: 
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 відсутні умови для повноцінного тривалого (нічного) відпочинку 

непропущених осіб (немає ліжок, тому вони вимушені проводити весь час 

на залізних лавах в залах очікування); 

 відсутність повноцінного харчування (гарячої їжі); 

 у залах вильоту неможливо обміняти іноземну валюту на гривню, 

немає банкоматів та платіжних терміналів; 

 одразу після оголошення рішення про відмову у вїзді в Україну такі 

особи потрапляють у інформаційну ізоляцію: будь-якої правової 

інформації у залах вильоту немає, а прикордонники не інформують 

непропущених в Україну іноземців про їх права, зокрема, про право на 

оскарження рішення про відмову у в’їзді, на отримання безоплатної 

правової допомоги, не роз’яснюють діючі у державі процедури реалізації 

цих прав. 

Головною причиною є те, що національне законодавство України 

всупереч стандартам Конвенції про міжнародну цивільну авіацію не 

забовязує жодне відомство опікуватися умовами перебування в аеропорті 

та забезпечувати базові потреби осіб, яким відмовлено у вїзді на територію 

держави.  

Відповідно до п. 5.9.1 глава 5, Додаток 9 до Конвенції про міжнародну 

цивільну авіацію 1944 р. «держава несе відповідальність за витрати, що 

пов’язані з охороною та опікою …осіб, яким відмовлено у праві на в’їзд…з 

причин, інших ніж належні документи, з моменту з’ясування, що ці особи не 

мають права на в’їзд, до моменту їх повернення експлуатанту повітряного 

судна для видворення за межі держави». 

Саме тому, наприклад, на усі надані Державіаслужбі України 

рекомендації були отримані шаблонні відповіді: «наказом Мінінфраструктури 

від 30.11.2012 №735 (зареєстрований у Мінюсті за №2219/22531 28.12.2012) не 

передбачено утримання в аеропорту осіб, яким відмовлено у в'їзді в Україну. 

Порушене питання не належить до компетенції Державіаслужби». 

Схожі відповіді надходили й від керівництва Державної прикордонної 

служби України. 

 

Щодо незаконного утримання непропущених осіб під вартою 

Незважаючи на твердження керівництва прикордонного відомства 

держави про відсутність спеціальних місць утримання непропущених в Україну 

осіб до їх зворотного вильоту або виїзду у Харківському аеропорті та на 

головній залізничній станції «Київ пасажирський» було виявлено кімнати, де 

пасажири, яким відмовлено у в’їзді в Україну, знаходились до вибуття у 

зворотному напрямку під наглядом прикордонників. 
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одна з двох кімнат для непропущених осіб                     місце для непропущених осіб  

 у Харківському аеропорті                                        на Київському залізничному вокзалі 
 

З огляду на те, що такі особи офіційно не є затриманими, утримання 

їх у таких кімнатах може розцінюватись як незаконне позбавлення волі. 

До того, кімната на центральному залізничному вокзалі м. Києва не 

відповідає мінімальним стандартам належного поводження із затриманими 

особами у частині, що стосується освітлення, вентиляції, вільного доступу до 

питної води та прогулянок на свіжому повітрі. 

 

Рекомендації, надані за результатами моніторингових візитів у 2015 

році 

 

У сфері нормативно-правового регулювання: 

Державній прикордонній службі України: 

 для нормативного врегулювання діяльності приміщень 

для розміщення непропущених осіб до їх повернення 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 № 751 та до п. 16 Загальних вимог до облаштування 

пунктів пропуску через державний кордон, затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України від 17.08.2002 № 1142); 

 нормативно закріпити та запровадити механізм 

обов’язкового сприяння відповідними посадовцями зі складу зміни 

прикордонних нарядів в аеропорті, особам, яким відмовлено у 

перетині державного кордону, у реалізації їх базових потреб 

(можливо, внести зміни у посадові інструкції тощо); 

 спільно з Державною авіаційною службою України та 

адміністраціями міжнародних аеропортів внести зміни до чинних 

нормативно-правових актів, що гарантуватимуть іноземцям, яким 

відмовлено у в’їзді на територію України, право на доступ до 
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юридичної допомоги та належні умови перебування в транзитних 

зонах міжнародних аеропортів. 

 

Щодо покращення поводження із затриманими та не пропущеними в 

Україну особами: 

Державній прикордонній службі України: 

– вжити заходів щодо забезпечення роздільного утримання чоловіків та 

жінок в спеціальних приміщеннях підрозділів охорони державного кордону; 

– невідкладно вирішити питання щодо демонтування приладів 

відеоспостереження у кімнатах для тримання затриманих осіб спецприміщення 

у Львівському аеропорті; 

– організувати обов’язкове доведення до осіб, яким відмовлено у в’їзді в 

країну, на зрозумілій їм мові інформації про існуючу в державі процедуру 

оскарження такого рішення;  

– у доступному місці в зоні, де непропущені особи очікують на зворотній 

рейс, розмістити зрозумілу для іноземців контактну інформацію про державні 

чи недержавні організації, які можуть невідкладно надати їм юридичну або 

соціальну допомогу; 

– включити до навчальних програм охоронців та медичних працівників 

питання попередження катувань, жорстокого та нелюдського поводження із 

затриманими особами. 

Державній авіаційній службі України: 

відповідно до міжнародних зобов’язань держави (п. 5.9.1 Додатка 9 до 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, рішення Європейського суду з 

прав людини від 25.06.1996 № 17/1995/523/609 «Амюур (Amuur) проти 

Франції») організувати на період очікування на зворотній рейс особам, яким 

відмовлено у в’їзді в Україну з причин, що не належать до компетенції 

авіакомпанії-перевізника: 

– безкоштовне харчування; 

– можливість нормального відпочинку, якщо особа очікує на зворотній  

–  рейс протягом тривалого (більше 4 годин) часу (не на стільцях); 

– можливість зв’язку з рідними, зовнішнім світом (наприклад за 

допомогою таксофону). 

 

Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році 
У квітні 2015 року введено у дію нову Інструкцію про порядок тримання 

затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, де 

нормативно закріплено розроблені за участі працівників Секретаріату 

Уповноваженого стандарти і процедури, що значно підвищують захист 

затриманих осіб від катувань, жорстокого та інших видів неналежного 

поводження. 

Рекомендації, спрямовані на приведення умов тримання затриманих осіб 

в ПТТ (СП) у відповідність до міжнародних стандартів, були враховані та 

реалізовані, зокрема, під час будівництва нових місць тримання (у 2015 році на 
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кордоні з ЄС прикордонники ввели в експлуатацію сучасні спеціальні 

приміщення у 5 підрозділах охорони державного кордону). 

Проте прикордонним відомством не було реалізовано жодної 

рекомендації стосовно захисту прав осіб, яким було відмовлено у в’їзді в 

Україну. 

Рекомендації Державній авіаційній службі України, спрямовані на 

покращення умов перебування та забезпечення непропущених осіб в залах 

очікування міжнародних аеропортів, частково виконані лише в аеропорті 

«Київ». 
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3.4. Результати моніторингу установ Державної міграційної служби 

України. 
 

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної 

міграційної служби України 
 
Згідно зі статтею 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 біженців

[8]
 (далі – ПТРБ). 

У складі ДМС України обладнані та функціонують два ПТПІ та два 

ПТРБ, розраховані на одночасне утримання в них 693 осіб: 
– Волинський ПТПІ (передбачено утримання 165 осіб); 
– Чернігівський ПТПІ (передбачено утримання 208 осіб); 
– ПТРБ у м. Одеса (передбачено утримання 200 осіб); 
– ПТРБ в Закарпатській області (передбачено утримання 120 осіб). 
За офіційною інформацією міграційного відомства держави упродовж 

2015 року у зазначених пунктах перебувало 761 іноземців та осіб без 

громадянства. З них: 312 осіб – у Волинському ПТПІ, 218 – у Чернігівському 

ПТПІ, 135 осіб – ПТРБ у м. Одеса, 96 осіб – ПТРБ в Закарпатській області 
[9]

. 
У 2015 році регіональним координатором з взаємодії з громадськістю у 

Закарпатській області було здійснено моніторинговий візит до ПТРБ, що 

розташований на території області у м. Перечин. 
 

Основні проблеми, що можуть кваліфікуватися як прояви 

неналежного поводження, виявлені у ПТРБ у Закарпатській області в 2015 

році 
 
 1. Не реалізовано право на рівний доступ осіб з інвалідністю до 

будинків та інших об’єктів 
Вхід до будівлі ПТРБ не пристосований для користування людьми з 

обмеженими можливостями (відсутні пандуси, поручні тощо). 
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2. Порушення права дітей на дозвілля та відпочинок 
Не дотримуються повною мірою вимоги Конвенції ООН про права 

дитини, зокрема щодо права на відпочинок, дозвілля та особистий розвиток. 

Зокрема, на території ПТРБ немає ігрового майданчика для дітей. 

 
 3. Незабезпечення належним харчуванням 
Існуючий порядок постачання продуктів харчування іноземцям, які 

проживають в ПТРБ, не задовольняє їх життєвих потреб. Керівництво пункту 

один раз на місяць видає шукачам притулку продуктові пакети (у тому числі 

свіжі або свіжоморожені м’ясо-молочні продукти та овочі), але холодильники 

для їх зберігання відсутні. Існуючі норми забезпечення іноземців продуктами 

харчування не враховують особливості національної кухні африканських та 

арабських країн, тому деякі іноземці харчуються переважно рисом. 
4. Незабезпечення права на соціальний захист 
Одним із найактуальніших питань у сфері забезпечення прав біженців та 

осіб, які потребують додаткового захисту, є їх соціальна адаптація в країні 

перебування. Згідно з національним законодавством іноземці, які перебувають 

на території України та потребують додаткового захисту, мають рівні з 

громадянами України права на освіту та соціальний захист. 
Згідно з національним законодавством центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, 

забезпечує надання у разі можливості особам, стосовно яких прийнято рішення 

про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання їх біженцем 

або особою, яка потребує додаткового захисту, грошової допомоги, пенсії, 

інших видів соціального забезпечення та грошової допомоги особам, яким 

надано тимчасовий захист (п.3 ст.29 Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту»). 
Так, зі слів громадянки Сьєрра-Леоне, яка перебувала в ПТРБ разом з 8- 

місячною дитиною, жоден соціальний працівник чи спеціаліст по роботі з 

іноземцями пункту не допоміг оформити їй документи для отримання допомоги 

по народженню дитини, на яку вона має право відповідно до Закону України 

«Про соціальну допомогу сім’ям з дітьми». Документи були складені та 

спрямовані до територіального органу соціального захисту лише після 

втручання регіонального координатора Уповноваженого. 
 
Рекомендації, надані Державній міграційній службі України у 2015 

році 
 
1. Для реалізації прав інвалідів та інших осіб з обмеженими 

можливостями, закріплених Конституцією України, законами України та 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, адаптувати (пристосувати) будівлю ПТРБ, житлові кімнати та 

приміщення загального користування до їх потреб (обладнати вхід до будівлі 

пандусом та поручнями, прибрати пороги на вході до кімнат тощо). 
2. Обладнати на території пункту ігровий майданчик для дітей. 
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3. Організувати регулярне постачання мешканцям пункту свіжих 

продуктів та належні умови їх зберігання. 
4. Організувати проведення заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури іноземців (обізнаності у своїх правах та обов’язках), для їх успішної 

соціальної адаптації в Україні. 
 
Стан виконання рекомендацій Уповноваженого Державною 

міграційною службою України у 2015 році 
 
За офіційною інформацією, отриманою від Державної міграційної служби 

України, реалізовано усі рекомендації, що надані за підсумками візиту до 

Закарпатського ПТРБ, зокрема: 
– з міграційним відомством розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 №65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету», прийняття якої надасть можливість 

провести в ПТРБ ремонтні роботи, придбати необхідне обладнання, в т.ч. для 

задоволення потреб дітей, в частині облаштування місць дозвілля; 
– два житлові корпуси з трьох пристосовані для проживання осіб з 

інвалідністю; 
– продуктові набори видаються два рази на місяць. Для зберігання 

продуктів у кімнатах для приготування їжі встановлено 6 холодильників; 
– 15.09.2015 року до Перечинського районного сектора ГУ ДМСУ в 

Закарпатській області подані документи щодо набуття громадянства України її 

сином громадянки Сьєра-Леоне Фофанах Ассіату. Після проходження 

процедури набуття громадянства України дитиною вказана громадянка Сьєра-

Леоне зможе звернутись до органу соціального захисту населення для 

отримання грошової допомоги на дитину; 
– згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 25.03.2013 №92 реалізується регіональний план заходів щодо 

інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 

суспільство на період до 2020 року; 
– головним управлінням юстиції у Закарпатській області згідно із Планом 

організації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової культури 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на 2015 рік створено 

мережу громадських приймалень, у місцевих засобах масової інформації та на 

офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади надається інформація 

щодо прав та інтересів біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з 

питань освіти, праці, медичного, соціального, пенсійного забезпечення, надання 

безоплатної правової допомоги. 
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3.5. Результати моніторингу установ Міністерства оборони України 
Загальна характеристика місць несвободи, що належить до відання 

Міністерства оборони 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 України (маються на увазі військові 

частини, в яких громадяни України проходять строкову військову службу). 
Окрім зазначених вище моніторингу підлягають й клініка психіатрії 

Головного військового клінічного госпіталю Міноборони України (далі – 

ГВКГ). 
До установ, обладнаних для тримання осіб, станом на 1 січня 2016 року 

належать: 
1 дисбат ВСП ЗСУ, у якому упродовж 2015 року відбували покарання за 

рішенням судів 58 військовослужбовців. 
 

 
 

Рис. 3.5.1. Кількість осіб, що утримувались на дисбаті упродовж 2012-

2015 років 
 

15 гауптвахт, у яких упродовж року трималася 2431 особа; 
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Рис. 3.5.2. Кількість осіб, що утримувались на гауптвахтах упродовж 

2012-2015 років 
 

46 КТЗ, до яких у 2015 році поміщено 12544 військовослужбовця; 
 

 
 

Рис. 3.5.3. Кількість осіб, що утримувались на КТЗ упродовж 2012-2015 

років 

6 спецпалат військових лікувальних закладів, де за вказаний період 

утримувалась 21 особа. 
 

 
 

Рис. 3.5.4. Кількість осіб, що утримувались у спецпалаті упродовж 2012-

2015 років 
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Упродовж 2015 року до 183 військових частин та військових формувань 

на строкову військову службу призвано 40 тисяч військовослужбовців. 
Збільшення чисельності утримуваних військовослужбовців у військових 

формуваннях Міністерства оборони України та, як наслідок, збільшення 

кількості таких установ передусім обумовлені суттєвим зростанням кількості 

військовослужбовців та мобілізованих осіб у зв’язку із проведенням 

антитерористичної операції на Сході України. 
Так, кількість гауптвахт з 18 у 2012 році спочатку зменшилася до 1 у 2013 

році, а після цього зросла до 46 у 2015 році. Кількість утримуваних у них 

військовослужбовців у ці ж роки збільшилась майже у 38 разів (з 64 до 2431 

осіб). 
Така ж тенденція має місце по КТЗ: з 18 (2012) до 46 (2015) установ. 

Кількість поміщених до КТЗ військовослужбовців зросла з 9 (2012) до 12544 

(2015). 
Кількість військових частин та осіб, призваних на строкову військову 

службу, щорічно зменшувалась у зв’язку з політикою оборонного відомства 

щодо відмови від призову на строкову військову службу: 337 (50000 

строковиків) у 2012 році, 239 (11520 в/сл) у 2013, 158 (7902 в/сл) у 2014 році. 

Але у 2015 році, враховуючи вищезазначені причини, кількість 

військових формувань, в яких громадяни України проходять строкову 

військову службу, як і кількість призваних осіб, збільшилися до 183 на 40000 

військовослужбовців відповідно. 
Щодо утримання затриманих військовослужбовців: 58% (7251 осіб) від їх 

загального числа були затримані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Найбільша кількість з них утримувалися у КТЗ військової комендатури м. 

Маріуполь – 1705 осіб, військової комендатури м. Артемівськ – 1776 осіб, 

військової комендатури м. Красноармійськ – 719 осіб та військової 

комендатури м. Костянтинівка – 679 осіб. 
За межами зони АТО найбільше порушників військової дисципліни 

утримувалось: на гауптвахті Західного територіального управління ВСП (м. 

Львів) – 709 осіб; у КТЗ Миколаївського зонального відділу ВСП – 924 особи, 

відділення ВСП м. Чугуїв – 939 особи; відділенні ВСП смт. Черкаське – 788 

осіб, відділення ВСП м. Яворів – 526 осіб. 
У 2015 році головним завданням фахівців Департаменту НПМ спільно з 

громадськими моніторами було визначено вивчення стану поводження з 

засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями, 

а також моніторинг стану реалізації Міністерством оборони України 

рекомендацій, наданих Уповноваженим. 
Для цього упродовж 2015 року з залученням громадськості здійснено 10 

візитів до місць несвободи, що перебувають в сфері відання Міністерства 

оборони України, а саме: 
–  КТЗ військової комендатури Маріупольського військового гарнізону; 
– клініка психіатрії Військово-медичного клінічного центру Південного 

регіону (м. Одеса); 
– військова частина А 2424 (батальйон ВСП ЗСУ, м. Київ); 
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– гауптвахта Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ; 
– спецпалати Дніпропетровського військового шпиталю (військова 

частина А4615 Міністерства оборони України); 
– гауптвахти та КТЗ Черкаського відділення ВСП Дніпропетровського 

ЗВ ВСП. 
– КТЗ Білоцерківського зонального відділення ВСП ЗСУ; 
– гауптвахти та КТЗ Чугуївського відділення ВСП ЗСУ; 
– КТЗ Чернівецького відділення ВСП ЗСУ. 
Крім того, для моніторингу стану реалізації прав і свобод 

військовослужбовців строкової служби відвідано військову частину В5229     (6-

й навчальний артилерійський полк, що дислокується у Переяслав-

Хмельницькому районі Київській області) 
Під час відвідувань представники керівництва установ не перешкоджали 

членам моніторингових груп у доступі до місць тримання та конфіденційному 

спілкуванню з військовослужбовцями. 
Водночас, мали місце випадки досить тривалого очікування з боку 

моніторингової групи допуску на територію установи (гауптвахта та КТЗ 

відділення ВСП смт. Черкаське Дніпропетровського ЗВ ВСП, час 

очікування – 45 хвилин), що свідчить про недостатню обізнаність керівництва 

ВСП із вимогами Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» у частині діяльності національного превентивного 

механізму. 
 

Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів у 

2015 році 
Виявлені непоодинокі випадки утримання військовослужбовців всупереч 

вимогам національного та міжнародного законодавства в «неофіційних» містах 

несвободи. Зазначені місця тримання офіційно не вводились в експлуатацію 

(або виведені з експлуатації та законсервовані). Поміщення затриманих осіб до 

таких місць не забезпечує можливості належної реалізації прав затриманих 

осіб, чим створює передумови для катувань та інших жорстоких, нелюдських, 

або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. 
Так, у квітні 2015 року під час візиту до військової комендатури 

Маріупольського військового гарнізону з’ясовано, що на території військової 

частини А1639 у непристосованому для утримання осіб приміщенні 

господарського призначення в умовах, що не відповідають мінімальним 

стандартам поводження, протягом кількох діб утримувався  

військовослужбовець, якого було затримано за підозрою у скоєнні злочину. 
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У вересні 2015 року у військовій частині В5229 (6-й навчальний 

артилерійський полк, що дислокується у с. Дівички, Перяслав-Хмельницького 

району, Київської області) під час візиту оглянуто виведену у 2002 році із 

експлуатації гауптвахту. Під час огляду виявлені ознаки, які вказували на те, 

що у камерах нещодавно перебували затримані особи. Зокрема, про це свідчили 

свіжі газети, недопалки, пляшка з питною водою тощо. Опитані 

військовослужбовці пояснили, що до таких місць поміщають осіб, що 

перебувають в стані алкогольного сп’яніння, до їх витвереження. 
 

  
 

  
 

Під час цього-ж візиту за результатами конфіденційного опитування 

мобілізованих військовослужбовців в/ч В0414 (опитано понад 30 осіб) вони 

повідомили, що в період розташування особового складу в наметовому таборі 

за межами військового містечка військовослужбовців напідпитку поміщали до 
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металевого контейнеру. Під час візиту моніторинговою групою знайдено та 

оглянуто зазначений контейнер. Факт утримання в ньому людей підтвердився. 

Тримання людей в таких умовах може розцінюватися не інакше, як катування. 
 

   
 

   
 

У листопаді 2015 року під час візиту до КТЗ Білоцерківського 

зонального відділення ВСП ЗСУ з’ясовано, що працівники відділення 

продовжують використовувати для тримання затриманих військовослужбовців 

камеру, що виведена з експлуатації у 2013 році, як така, що невідповідає 

мінімальним стандартам поводження з затриманими особами. Про це свідчили 

обгортки від цукерок та недопалки, які побачили представники 

Уповноваженого під час огляду приміщення. Тривале утримання 

військовослужбовців у цій камері може розцінюватись, як жорстоке 

поводження. 
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У кожному випадку встановлення факту тримання осіб у неофіційних 

місцях тримання у неналежних умовах керівництво оборонного відомства 

інформувалось щодо неприпустимості такої практики. 

 
Неналежні умови тримання 
До типових порушень, пов’язаних з неналежними умовами тримання 

військовослужбовців, що можуть розцінюватися як прояви неналежного 

поводження, можна віднести: 

 Недотримання норми площі на особу (мінімальними 

міжнародними стандартами поводження з особами, позбавленими волі, 

визначено не менше 4м
2
): 

– на гауптвахті Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ на 

кожного військовослужбовця в загальних камерах припадає лише 2-2,8м
2
 

житлової площі; 
– на гауптвахті Чугуївського відділення ВСП ЗСУ - від 2,65 до 3 м

2
 на 

одну особу, а в КТЗ цього ж відділення площею 21,5м
2
 на час візиту 

утримувалось 22 особи, що становить менше одного квадратного метра на 

особу; 
– у спальному приміщенні військової частини А2424 (батальйон ВСП 

ЗСУ) фактична площа на одного військовослужбовця строкової служби на день 

візиту становила 3,3м
2
, при повному заповненні спального приміщення (144 

особи) буде становити лише 1,5м
2
 на одного військовослужбовця. 

 

 
 

Гауптвахта 

Дніпропетровського ЗВ ВСП 

 
 

Військова частина А2424 

батальйон ВСП 

 

Незабезпеченість затриманих індивідуальним спальним місцем: 
в КТЗ Чугуївського відділення ВСП ЗСУ військовослужбовці упродовж 

доби можуть відпочивати лише сидячи на лавах. 
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Недостатність природного та штучного освітлення (нормативно не 

нижче 200 люкс) 
У спецпалаті Дніпропетровського військового шпиталю на час візиту 

рівень освітлення склав лише 33 лк, камерах гауптвахти та КТЗ Чугуївського 

відділення – 70 лк, Черкаського – 130 лк та у Дніпропетровському зональному 

відділі ВСП ЗСУ – 110 лк  
 

Відсутність або неналежне функціонування приливної вентиляції з 

механічним спонуканням 
 

       
 

Гауптвахта та КТЗ в Чугуївському відділенні ВСП ЗСУ 

 

Недостатність меблів та інвентарю з розрахунку на кожну 

затриману особу 
Так, зокрема, відсутня належна кількість столів, лав, стільців чи 

табуретів, приліжкових тумб тощо на гауптвахтах Чугуївського, Черкаського 

(Дніпропетровської області) відділень та Дніпропетровського зонального 

відділу ВСП ЗСУ. У зв’язку з цим відсутні умови для прийняття їжі, зберігання 

продуктів чи предметів особистої гігієни. 

Порушення права на приватність, яке втілилось у відсутності 

облаштування дверима кімнат утримання, огородження санітарних вузлів не 

відповідає будівельним нормам та вимогам міжнародних стандартів щодо 

гігієни, зручності користування, або їх розміщення є таким, що користування 

Вентиляційні отвори 



94 

 

ними принижує гідність особи, оскільки справляння природних потреб 

відбувається в полі зору інших осіб. 
 

           
 

Спільні неогороджені туалети та туалет в палаті клініки психіатрії 

Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса) 
 

 
 

КТЗ та гауптвахта Черкаського 

відділення ВСП ЗСУ 
 

 
 

КТЗ та гауптвахта  

Дніпропетровського ЗВ ВСП 

ЗСУ 

Відсутні або не дообладнані прогулянкові майданчики (відсутнє 

накриття від атмосферних опадів, лави для сидіння, урни): таке, зокрема, 

було виявлено на гауптвахті та КТЗ Черкаського відділення (Дніпропетровської 
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області) ВСП ЗСУ, у КТЗ відділення ВСП м. Чернівців, спецпалаті 

Дніпропетровського військового шпиталю. 
 

 
 

КТЗ та гауптвахта 

Дніпропетровського ЗВ ВСП  
 

 
 

Спецпалата 

Дніпропетровського військового 

шпиталю ЗСУ 

    
 

гауптвахта та КТЗ Черкаського відділення ВСП ЗСУ 

 

Порушується право на якісне харчування: особливо такі порушення 

мають місце в КТЗ, до яких найчастіше поміщуються особи терміном на 1 добу. 

У всіх випадках військовослужбовці утримуються без продовольчих атестатів, 

а їх харчування здійснюється на власний розсуд адміністрацією установи. 
У всіх відвіданих місцях несвободи оборонного відомства в камерах, де 

перебувають утримувані, відсутні системи сигналізації (кнопки виклику 

персоналу), яка дає змогу негайно встановлювати контакт з персоналом. Такий 

стан створює небезпеку несвоєчасного реагування на можливі інциденти 

(насильство серед утримуваних, спроби самогубства, пожежі тощо). 
Також ці місця не обладнані радіодинаміками з автономним регулятором 

гучності чи антенами ефірного телебачення, що позбавляє ув’язнених 

можливості отримувати інформацію про події, що відбуваються у 

зовнішньому світі. 
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У даних закладах відсутні окремі кімнати для проведення побачень з 

адвокатом чи іншими відвідувачами. Зазвичай відвідування відбуваються з 

порушенням умов конфіденційності в коридорах чи інших необладнаних 

приміщеннях під наглядом конвойних осіб. 
Неналежне ведення службової документації чи її відсутність 

притаманні майже всім відвіданим установам. Зокрема це стосується: 
– журналу обліку затриманих та доставлених осіб, в якому не 

відмічається час фактичного затримання, повідомлення родичів затриманого; 
– журналу оповіщення центру надання правової допомоги – не 

відмічається та не контролюється час прибуття захисника до затриманої особи 

(не пізніше як 2 години з часу виклику); 
– журналу постановки осіб на харчове забезпечення. Особливо ця 

проблема притаманна КТЗ, які відокремлені від гауптвахт; 
– журналу проведення щотижневих дезінфекцій приміщень; 
– журналу вилучення особистих речей з їх описом. 
На окремих дверях службових кабінетів відсутні таблички з назвами 

приміщень, посад і прізвищ відповідальних працівників, що в подальшому 

позбавляє можливості встановити, у яких саме приміщеннях перебувала 

утримувана особа, яка скаржиться на неналежне поводження з боку 

адміністрації установи. 
Вимагає також покращення й навчання персоналу мінімальним 

стандартам поводження із затриманими: навчальні матеріали з питань 

заборони катування не включені до програм підготовки у 2015 році особового 

складу підрозділів А2424 (батальйон ВСП ЗСУ, м. Київ), Чугуївського, 

Черкаського відділень та Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ, які 

здійснюють охорону та конвоювання засуджених, узятих під варту та 

затриманих військовослужбовців. 
Внаслідок зазначених прорахунків та професійної необізнаності після 

затримання військовослужбовця у стані сильного алкогольного сп’яніння в смт. 

Черкаське персонал Черкаського відділення ВСП ЗСУ критично не оцінив 

тяжкість алкогольного сп’яніння по зовнішнім ознакам та шляхом опитування і 

відразу не вжив заходів до надання невідкладної медичної допомоги. Натомість 

службовці складали адміністративний протокол, під час чого 

військовослужбовець знепритомнів. У подальшому медичні працівники 

констатували смерть. 
  
Рекомендації, надані за результатами моніторингових візитів до 

місць несвободи, що знаходяться у віданні Міністерства оборони України у 

2015 році  
 Про результати кожного візиту інформувалось керівництво 

оборонного відомства з конкретними рекомендаціями щодо усунення 

виявлених під час візиту недоліків. Зокрема це стосувалось: 
– припинення практики поміщення військовослужбовців до «неофіційних 

місць несвободи» та проведення перевірок за даними фактами; 
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– проведення занять із особовим складом, а також включення до 

інструктажу наряду вимоги щодо оцінки тяжкості алкогольного сп’яніння за 

зовнішніми ознаками та шляхом опитування і негайного вжиття заходів щодо 

надання невідкладної медичної допомоги з одночасним оглядом у закладах 

охорони здоров’я щодо фіксації стану сп’яніння, а лише потім складання 

адміністративного протоколу; 
– покращення умов тримання засуджених, узятих під варту, затриманих 

військовослужбовців; 
– забезпечення харчуванням засуджених, узятих під варту, затриманих 

військовослужбовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових 

формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 

осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» 

№426 від 29.03.2002; 
– забезпечення засудженим, узятим під варту та затриманим 

військовослужбовцям вільного доступу до свіжого повітря (обладнання 

можливості самостійно відчиняти вікна в камерах); 
– дотримання умов роздільного утримання, норми площі з розрахунку 4м

2
 

на одну особу, забезпечення індивідуальним спальним місцем, обладнання 

приміщень меблями та інвентарем, належним рівнем освітлення, вентилювання 

приміщення, підтримання задовільного санітарно-гігієнічного стану, належного 

ведення службової документації або приведення її відповідно до вимог 

керівних документів тощо. 
 

Стан реалізації рекомендацій, наданих Уповноваженим у 2015 році 
 
Результати моніторингу засвідчили, що керівництво Міністерства 

оборони України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України та 

військових частин, що були відвідані, вживає певних кроків для реалізації 

рекомендацій національного превентивного механізму щодо попередження 

катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження з 

засудженими, заарештованими та затриманими військовослужбовцями, а також 

військовослужбовцями строкової служби. 
Монітори відмітили певний прогрес у ставленні до згаданих категорій 

військовослужбовців та покращенні матеріально-побутових умов їх 

перебування у місцях, що були відвідані. 
Водночас за офіційною інформацією, що було отримано від оборонного 

відомства (ВСП ЗСУ) упродовж 2015 року, реалізовано більше половини 

наданих рекомендацій, насамперед, тих, що не потребують значних фінансових 

витрат. 
У сфері нормативно-правового регулювання: 
На викорінення системних проблем, які негативно впливають на стан 

дотримання прав і свобод військовослужбовців в установах, підпорядкованих 

Міністерству оборони України, розроблені та введені в дію наступні відомчі 

нормативно-правові акти: 
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–  Інструкція про порядок відбування покарання засуджених 

військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, 

затверджену наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015 №215, 

зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.07.2015 за №691/27136; 
–  Інструкція про порядок і умови утримання військовослужбовців, 

заарештованих в адміністративному порядку, затверджену наказом 

Міністерства оборони України від 18.05.2015 №216, зареєстровану в 

Міністерстві юстиції України 11.07.2015 за №693/27136; 
Щодо включення навчальних матеріалів з питань попередження 

катувань до програм підготовки особового складу, який залучається до 

охорони затриманих осіб: 
– з огляду на рекомендації Департаменту НПМ, що надавалися 

оборонному відомству держави, у Військовій службі правопорядку Збройних 

Сил України питання заборони катування засуджених, узятих під варту та 

затриманих військовослужбовців включені у 2015 році до програм підготовки 

особового складу підрозділів організації охорони та патрульно-постової служби 

органів управління (військових частин) ВСП ЗСУ; 
– при поміщенні військовослужбовців до КТЗ їх інформують про їх права 

та повідомляють територіальні центри надання безоплатної правової допомоги, 

затримані забезпечуються свіжою пресою, настільними іграми тощо. 
З питань покращення умов утримання засуджених, заарештованих та 

узятих під варту військовослужбовців: 
Під час реконструкції місць несвободи ураховуються мінімальні 

міжнародні стандарти утримання, відповідно до яких камери облаштовуються 

санітарними вузлами, примусовою механічною вентиляцією (КТЗ 

Чернівецького відділення ВСП ЗСУ). 
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3.6. Результати моніторингу установ Державної судової адміністрації 

України  

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної  

судової адміністрації України 

 

Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України та статті 19
1
 "Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений та її 

представники відвідують без попереднього повідомлення про час і мету 

відвідування: 

 приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у 

судах. 

За офіційною статистикою Державної судової адміністрації України (далі 

– ДСА України) у 2015 році на території, підконтрольній органам державної 

влади, діяли 25 апеляційних судів та 587 місцевих судів загальної юрисдикції. 

Приміщення для тримання підсудних (засуджених) облаштовані та 

використовуються у 24 апеляційних судах (крім апеляційного суду Луганської 

області) та у 399 загальних місцевих судах або 68% від загальної кількості 

місцевих судів (лист заступника Голови Державної судової адміністрації 

України на ім’я Представника Уповноваженого-керівника Департаменту з 

питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 

Уповноваженого від 29.01.2016 № 14-672/16). 
 

 
 

Рис. 3.6.1. Кількість судів загальної юрисдикції та тих, де облаштовані 

приміщення для тримання підсудних (засуджених) 

 

Статистика відвідувань судів загальної юрисдикції у 2015 році  

 

Представники Секретаріату Уповноваженого спільно з громадськими 

моніторами протягом 2015 року відвідали 2 апеляційних суди та 12 місцевих 
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судів загальної юрисдикції (у 2014 році – 1 апеляційний та 7 місцевих судів 

загальної юрисдикції), а саме: 

загальні апеляційні суди Чернівецької та Чернігівської областей; 

Солом’янський районний суд м. Києва; 

Жовтневий та Приморський районні суди м. Маріуполя; 

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Ірпінський міський суд Київської області; 

Чугуївський міський суд Харківської області; 

Першотравневий та Шевченківський районні суди м. Чернівці; 

Індустріальний, Жовтневий, Ленінський та Амур-Нижньодніпровський 

районні суди м. Дніпропетровська. 

Також з метою реалізації функції національного превентивного механізму 

три місцевих суди були відвідані регіональними представниками 

Уповноваженого в Дніпропетровській та Черкаській областях 

(Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області; Городищенський 

районний та Смілянський міськрайонний суди Черкаської області). 

Випадків відмови у доступі до установ або перешкоджання роботі 

моніторингових груп з боку керівників судів не було. Начальники варт та 

охоронці в приміщеннях для тримання підсудних (засуджених) також не 

перешкоджали доступу до приміщень та конфіденційному спілкуванню 

моніторів з підсудними за винятком: 

24 листопада 2015 року під час візиту до Ленінського районного суду м. 

Дніпропетровська начальник варти не дозволив фотозйомку всередині 

приміщення для підсудних (засуджених), мотивуючі своє рішення вимогами 

відомчої інструкції. За цим фактом керівництвом Національної Гвардії України 

було проведено службове розслідування та організовано проведення 

додаткових занять з військовослужбовцями, які залучаються до конвоювання 

осіб до судів.  

 

Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів до 

загальних апеляційних та місцевих судів 

 

Захист від катування, жорстокого, нелюдського та такого, що 

принижує гідність людини, видів поводження. 

Однією з головних передумов жорстокого та нелюдського поводження 

залишились неналежні умови утримання підсудних (засуджених) у 

призначених для цього приміщеннях. Більшість приміщень для тримання 

підсудних (засуджених) в судах, що були відвідані, не відповідають 

мінімальним міжнародним стандартам утримання в частині, що стосується 

норми площі на одну особу, освітлення, доступу до свіжого повітря. 

З’ясовано випадки тримання підсудних (засуджених) у неналежних 

умовах та непристосованих для цього приміщеннях.  

Так, 7 серпня 2015 року в Ірпінському міському суді Київської області 

моніторингова група побачила, що доставлені з СІЗО особи утримуються під 

сходовим маршем в антисанітарних умовах без доступу свіжого повітря. За 



101 

 

результатами спілкування з підсудними (засудженими) та конвоєм стало 

очевидним, що така практика триває як мінімум один рік. 
 

  
 

Неофіційне місце тримання у Ірпінському міському суді Київської області 
 

Охоронці, які доставляли людей до суду, та керівник суду пояснили, що 

таке рішення було прийнято з «гуманних» мотивів, щоб підсудні «не страждали 

в автозаку». Водночас поряд з будинком суду розташовано відділ внутрішніх 

справ з камерами, повністю пристосованими для утримання людей в гідних 

умовах. 

Також відсутні приміщення (камери) для тримання підсудних у 

Смілянському міськрайонному суді Черкаської області, який 20 серпня 2015 

року відвідав без попередження регіональний представник Уповноваженого у 

Черкаській області разом з представником громадськості. Керівник апарату 

цього суду пояснив, що підсудні доставляються безпосередньо на судові 

засідання з ізолятора тимчасового тримання Смілянського МВ УМВС України 

в Черкаській області, який розташований неподалік. Разом з тим, на думку 

моніторів українського НПМ, відсутність у суді камер при певних обставинах 

(наприклад, одночасний розгляд кількох кримінальних справ за злочинами, 

скоєними групою осіб) є суттєвою передумовою для можливого тривалого 

тримання підсудних у непристосованих приміщеннях або у спеціальних 

автомобілях МВС (автозаках), що по суті є жорстоким поводженням. 

У багатьох судах підсудні (засуджені) перебувають під час судових 

засідань у металевих клітках.  

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях визначає, що 

утримання підсудних в металевих клітках в залах судових засідань під час 

слухання справ, якщо це не обґрунтовано необхідністю забезпечення безпеки 

життю і здоров’ю інших учасників судового засідання, наближається до 

жорстокого поводження (справи «Луценко проти України», «Рамішвілі і 

Кохредідзе проти Грузії», «Свинаренко і Сляднєв проти Росії»). 
В Україні процес заміни металевих кліток на прозорі сучасні 

загородження триває з 2012 року. За цей час за офіційними даними Державної 
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судової адміністрації України проведено заміну 229 існуючих стаціонарних 

металевих загороджень на загородження зі спеціального захисного скла (в 

апеляційних судах – 23 загородження або 92%, в місцевих загальних судах – 

206, або 39%). 
Проте, досвід моніторингу судів у 2015 році показує, що у більшості з них 

в залах залишаються металеві клітки. 

На жаль, необхідно констатувати, що процес заміни металевих кліток на 

прозорі огородження державою відтерміновується. Так, 11 червня 2015 року 

Міністерство юстиції України за № 698/27143 зареєструвало наказ МВС 

України, Мін’юсту України, Верховного суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України, 

яким дозволяється використання стаціонарних металевих загороджень «до 

повної заміни загородженням зі скла чи органічного скла». 
Більшість приміщень для тримання підсудних (засуджених) в судах, 

що були відвідані, не відповідають мінімальним міжнародним стандартам 

утримання в частині, що стосується норми площі на одну особу. 

Площа одиночних камер складає 0,8 – 1,6 м
2
., а до камер площею 3–5 м

2
 

поміщують до 5, іноді до 8 осіб. 

Наприклад, площа одиночних камер у Городищенському районному суді 

Черкаської області – 0,8 м
2
, у Жовтневому районному суді м. кривий Ріг – 1,4 

м
2
; Соломянському районному суді м. Києва – 1,6 м

2
.  

Проблема переповнення камер залишалась однією з найбільш серйозних 

протягом 2015 року. Незважаючи на те, що керівництво Державної судової 

адміністрації та Міністерства внутрішніх справ України нормативно 

заборонило поміщати до камер в судах осіб більше, ніж це передбачено 

визначеним режимом тримання, установи попереднього ув’язнення чи 

виконання покарань доставляють підсудних (засуджених) до судів відповідно 

до заявок суддів, які зазвичай надають такі заявки не зважаючи на допустимі 

норми розміщення людей в камерах суду. 
 

   Солом’янський суд м. Києва                        Першотравневий районний суд м. Чернівці 
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Підсудні (засуджені) у день виїзду на судове засідання не 

забезпечуються повноцінним харчуванням, у тому числі гарячою їжею. 

Під час спілкування з підсудними (засудженими) в судах були отримані 

численні свідчення про те, що адміністрація установ попереднього ув’язнення 

не видає продукти харчування на заміну гарячої їжі особам, які вибувають до 

судів для участі у слуханні справи. 

Зі слів підсудних (засуджених) у день виїзду до суду вони мають шанс 

тільки повечеряти після повернення до установи але за умови, якщо вони 

попросять своїх знайомих по камері узяти їжу з їдальні до камери. 

Адміністрація установ питаннями залишення вечірньої їжі для таких осіб не 

опікується. 

Освітлення в камерах приміщень для підсудних (засуджених) 

більшості судів є недостатнім для нормального читання. 

Так штучне освітлення є недостатнім у 100% відвіданих судів, Штучного 

освітлення немає взагалі у 30% судів, що були відвідані, в решті 70% воно не 

відповідає мінімальним стандартам. 

Як наслідок, підсудні позбавлені можливості ознайомлюватися із 

матеріалами справи, які зазвичай вони отримують безпосередньо перед 

початком судового засідання. 
 

  
 

Приморський районний суд м. Маріуполя              Солом’янський районний суд м. Києва 
 

У багатьох судах приміщення для тримання підсудних (засуджених) 

знаходяться в антисанітарному стані та перенасичені табачним димом. 

Забруднені приміщення, знаходження в яких шкодить здоров’ю людини, 

монітори НПМ побачили у Солом’янському районному суді м. Києва, 

Приморському районному суді м. Маріуполя, Ленінському районному суді  

м. Дніпропетровська, Жовтневому районному суді м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, Чугуївському міському суді Харківської області, 

Шевченківському районному суді м. Чернівці. 
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Солом’янський районний суд м. 

Києва 
 

 
 

Приморський районний суд м. 

Маріуполя 

 

 
 

Жовтневий районний суд м. 

Кривого Рогу Дніпропетровської області 
 

 
 

Чугуївський міський суд 

Харківської області 

Відсутні приміщення для підсудних (засуджених) у Ірпінському 

міському суді Київської області, Смілянському районному суді Черкаської 

області, Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпропетровська. 

Особи, які доставляються до них з установ попереднього ув’язнення для 

участі у судових засіданнях, годинами тримаються у нелюдських умовах у 

непристосованих приміщеннях, в клітках у залі судових засідань або в 

спеціальних автомобілях. 

Наприклад, 23 листопада 

2015 року в Амур-

Нижньодніпровському районному 

суді м. Дніпропетровська  

8 підсудних утримувалися 

протягом кількох годин в 

металевій клітці площею 3м
2
, що 

є грубим порушенням 

загальноприйнятих європейських 

стандартів та визначених 

національним законодавством 

норм. 

 
 

Амур-Нижньодніпровський    

районний суд м. Дніпропетровська 
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Інші типові проблеми: 

 підсудні (засуджені) позбавлені можливості спілкуватися з 

адвокатом наодинці (конфіденційно). 

Спілкування із захисником відбувається тільки в залі суду в присутності 

вартового та учасників судового засідання. Окремих кімнат в судах немає, до 

приміщень для тримання підсудних (засуджених) адвокати не допускаються. 

 у багатьох судах відсутні умови для вільного доступу людей з 

особливими потребами до будинків судів та залів судових засідань (немає 

пандусів, поручнів, не прибрані пороги на входах до залів судових засідань 

тощо). 

Разом з тим є й позитивні приклади обладнання будинків судів для 

забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями 
 

 
 

Ленінський районний суд 

м.Дніпропетровська 

 
 

Ірпінський міський суд 

Київської області 
 

Рекомендації, надані керівництву Державної судової адміністрації 

України за результатами моніторингових візитів у 2015 році 

 

У сфері нормативно-правового регулювання. 

Внести зміни до Державних будівельних норм України (Будинки і 

споруди. Суди. ДБН В.2.2-26:2010), якими передбачити: 

– норму площі не менше 4м
2
 та об’єму повітря не менше 9м

3
 на одну 

особу в приміщеннях для обвинувачених (підсудних/засуджених); 

– облаштування в судах кімнат для конфіденційного спілкування 

обвинувачених (підсудних/засуджених) з адвокатом; 

– технічні вимоги до природного та штучного освітлення в приміщеннях 

для обвинувачених (підсудних/засуджених), достатнього для читання 

матеріалів справи (документів) особами, які в них знаходяться; 

– облаштування місць для паління обвинувачених 

(підсудних/засуджених). 
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З питань покращення умов перебування осіб у приміщеннях для 

тримання підсудних (засуджених) та з інших питань 

– замінити металеві клітки у залах судових засідань судів загальної 

юрисдикції; 

– забезпечити підтримання приміщень для тримання підсудних 

(засуджених) та конвою у належному санітарно-гігієнічному стані. 

–  організувати ефективний контроль за їх регулярним прибиранням та 

дезінфекцією повітря за допомогою бактерицидних ламп; 

– обладнати місця для куріння підсудних (засуджених); 

– обладнати в приміщеннях для тримання підсудних (засуджених) 

ефективну вентиляцію; 

– вжити заходів із забезпечення в приміщеннях для тримання підсудних 

(засуджених) рівня освітлення не менше 200 люксів; 

– по можливості облаштувати в судах кімнати для забезпечення 

конфіденційного спілкування підсудної (засудженої) особи з 

адвокатом та для знайомлення з матеріалами справи; 

– для забезпечення умов для участі у судовому засіданні маломобільних 

груп населення обладнати на входах до будинків судів пандуси, 

кнопки виклику представника суду для надання допомоги такій 

людині, прибрати пороги на входах до залів судових засідань. 

 
Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році 

 
Протягом року на виконання рекомендацій, наданих під час 

моніторингових візитів Державною судовою адміністрацією України та її 

територіальними органами вживалося заходів, що не потребують суттєвих 

фінансових витрат, зокрема:  

 проведено косметичні ремонти приміщень для тримання підсудних 

(засуджених);  

 суди забезпечені бактерицидними лампами для дезінфекції повітря у 

камерах та залах судових засідань;  

 доукомплектовані ліками медичні аптечки;  

 виконувалися дрібні ремонти або заміна меблів; 

 з метою забезпечення дистанційної участі людей з особливими 

потребами у судових засіданнях частково введено в експлуатацію в 

місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції стаціонарні 

системи інтернет-зв’язку. 

Проте рекомендації, спрямовані на удосконалення нормативно-правової 

бази та ті, реалізація яких потребує значних фінансових витрат (наприклад, 

облаштування в судах окремих приміщень для конфіденційного спілкування з 

адвокатом), не реалізовані. 
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3.7. Результати моніторингу закладів Міністерства освіти і науки 

України 

 

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 - 103 заклади; 

- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати -233 заклади; 

- навчально-реабілітаційні центри - 57; 

- загальноосвітні санаторні школи-інтернати - 57; 

- дитячі будинки - 42 (1 знаходиться на стадії ліквідації); 

- загальноосвітні школи соціальної реабілітації - 1; 

- вищі училища фізичної культури - 4; 

- заклади з посиленим вивченням окремих предметів та профільного 

спрямування - 77. 

Усього у 575 інтернатних установах державної та комунальної власності 

форм власності на початок 2015-2016 навчального року навчалося та 

проживало 90 253 учнів та дітей дошкільного віку. З них 6 693 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Упродовж 2015 року працівники Департаменту НПМ відвідали 40 

закладів системи освіти, серед яких: 

25 – спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

9 – загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

4 – санаторні загальноосвітні школи-інтернати; 

2 – дитячих будинки. 

На території проведення антитерористичної операції відвідані 14 закладів 

системи освіти. 

Під час моніторингових візитів вивчались умови перебування, навчання й 

виховання дітей у зазначених закладах. 

Зокрема, встановлено, що в спеціальних загальноосвітніх школах-

інтернатах (навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси) 

створені відповідні умови для проживання дітей. 

Вихованці забезпечуються п'ятиразовим раціональним харчуванням та 

відповідним сезонним одягом. Реалізується їхнє право на відповідний рівень 

освіти та реабілітаційних послуг. Так, навчальні заклади для дітей з фізичними 

та (або) психічними вадами розвитку забезпечені кваліфікованим персоналом, в 

тому числі, педагогами-дефектологами. Для дітей з інвалідністю розроблені 

індивідуальні програми навчання і реабілітації. У класних колективах 

проводиться соціометрична робота, надаються рекомендації педагогам і 

батькам. 
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Вишгородська спеціальна школа                  Глухівська школа-інтернат 
 

У навчальних закладах проводяться змістовні виховні заходи, у тому 

числі із залученням волонтерів. Учні беруть активну участь в культурно-

масових та спортивних заходах різного рівня. 
 

   
 

Трипільська спеціальна школа-інтернат     Тернопільський навчально- 

                                                                                                                                             реабілітаційний центр 

Моніторингові візити дали підстави для висновків про позитивні 

зрушення у системі спеціальної освіти, які полягають у перепрофілюванні 

спеціальних шкіл в навчально-реабілітаційні центри. Це, безперечно, позитивно 

впливатиме на ефективність процесу реабілітації дітей зі складними вадами 

розвитку, надасть можливість для раннього втручання в розвиток таких дітей і 

зменшенню кількості дітей з інвалідністю. 

Проблеми і недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до установ 

системи освіти 

Проблеми у сфері забезпечення права на життя та безпеку 

Візити до інтернатів Донецької та Луганської області на початку року 

виявили відсутність в деяких закладах спеціально обладнаних місць для 

укриття від потенційної небезпеки, пов'язаної з проведенням антитерористичної 

операції. Зокрема, не облаштовано було такі місця у Маріупольській 

загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 11 та 

Маріупольських спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах І-ІІ ступенів 

№ 21, 37 Донецької обласної ради. 
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Маріупольська школа-інтернат 
 

Проблеми деінституалізації інтернатаної системи 

Інтернатна система навчальних закладів потребує реорганізації з метою 

забезпечення якнайкращих інтересів дитини. Адже наразі загальноосвітні 

школи-інтернати, які створювались як заклади для дітей-сиріт, фактично 

виконують функції соціальної підтримки малозабезпечених сімей. Так, у 

Маріупольській загальноосвітній школі-інтернаті №2 навчалось лише двоє 

дітей, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. При 

цьому, дітям призначено опікунів, відтак вони мали б жити в їх сім'ях і 

відвідувати звичайну загальноосвітню школу. Як і решта з 155 дітей цього 

інтернату - з малозабезпечених сімей міста. Проживаючи в інтернаті, діти 

мають багато обмежень, утім найголовніше - позбавляються права на 

виховання в сім'ї. Які б кваліфіковані педагоги не працювали б в інтернатах, які 

б умови не створювались, однак у держави має бути безперечний пріоритет 

сімейного виховання. Кошти, які спрямовуються на функціонування 

інтернатної системи, мають бути спрямовані на підтримку малозабезпечених 

сімей і служб, які б надавали належну допомогу сім'ям, які опинились в 

складних життєвих обставинах. 

Моніторингові візити до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

виявили системну проблему перебування в інтернатах частини дітей, які б мали 

навчатися в інших закладах. Однак фахову оцінку правомірності навчання 

кожної дитини мають дати спеціалісти. 

Моніторинг санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів дає підстави для 

висновків про необхідність оптимізації мережі таких закладів, адже частина з 

них не виконує своїх функцій. В ході моніторингу були виявлені інтернати, в 

яких навчаються діти, які проживають поруч, а не діти, які потребують 

санаторного лікування. Зокрема, в Миколаївській санаторній школі-інтернаті 

мали б навчатися діти, які мають захворювання на сколіоз, зі всієї області. 

Натомість переважна більшість дітей - з навколишніх центральних районів 

обласного центру. 

Процес деінститулізації спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів має 

супроводжуватись створенням системи раннього втручання, яка б мала 

забезпечувати належний рівень розвитку інклюзивної освіти та реабілітаційних 

послуг для всіх дітей з особливими потребами, особливо в сільській місцевості. 
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У зв'язку з впровадженням в Україні інклюзивної освіти частина дітей з 

інвалідністю навчаються або можуть навчатися в загальноосвітніх навчальних 

закладах. Як відмічають педагоги в усіх навчальних закладах, збільшується 

кількість дітей із складними вадами розвитку. Але педагоги, які працюють з 

такими дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах, не мають спеціальної 

підготовки, школи не забезпечені відповідною матеріально-технічною базою. 

Ці аспекти має врахувати робоча група з реформи інституалізованого догляду і 

виховання дітей, яка створена відповідно до розпорядження Президента 

України від 26 грудня 2015 р. №818. 

В Україні розпочався процес перепрофілювання спеціальних шкіл у 

навчально-реабілітаційні центри, збільшилося навантаження на практичних 

психологів та фахівців з відновлювально-реабілітаційної роботи. В основному - 

за рахунок відкриття дошкільних груп та груп денного перебування дітей. 

Водночас, штатні розписи навчально-реабілітаційних центрів не затверджені, 

тому не передбачені додаткові ставки практичного психолога та фахівців 

відповідного профілю для здійснення психолого-педагогічної корекції та 

медичної реабілітації вихованців центрів та дітей, яким надаються такі послуги 

без проживання в закладі. Це негативно впливає на якість надання 

реабілітаційних послуг вихованцям шкіл-інтернатів. 

 

Проблеми забезпечення прав дітей з інвалідністю та складними 

вадами розвитку 

Майже в кожному навчальному закладі є діти зі складними вадами 

розвитку, ускладненими затримкою психічного розвитку. У зв'язку з цим не 

вистачає підручників саме для таких дітей, тобто підручників для учнів 

допоміжної школи. Педагоги спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-

реабілітаційних центрів повідомляли про потребу у перевиданні підручників 

для допоміжної школи для учнів всіх класів. 

Також було встановлено відсутність навчальних програм для дітей із 

складними вадами розвитку. Зокрема, лише для учнів 1-4 класів розроблена 

програма для дітей з вадами слуху, ускладнених затримкою розумового 

розвитку. 

Не менш гострою проблемою залишається проходження зовнішнього 

незалежного тестування дітьми з інвалідністю. Педагоги наводили приклади 

прогалин при проведенні тестування, які призводять до дискримінації, зокрема: 

для прочитання тестових завдань дітям з вадами зору не надавався додатковий 

час; не вистачає додаткового освітлення; діти з вадами слуху потребують 

присутності при тестуванні сурдоперекладача. Не менш актуальною потребою є 

спрощення формулювань завдань та їх адаптація. 

Не у всіх інтернатах створено безбар'єрний простір. Так, наприклад, 

будівлі Харківської спеціальної школи-інтернат № 6 І-ІІІ ступенів не були 

обладнані пандусами. 

Запровадження цих та інших необхідних змін становитиме розумне 

пристосування, яке вимагається Конвенцією ООН про права інвалідів. 
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Проблеми забезпечення соціальних прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

Відповідно до частини 7 статті 8 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (далі - Закон) випускники навчальних 

закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, окрім одягу і взуття, 

одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових 

мінімумів для осіб відповідного віку. 

При реалізації цієї статті в закладах використовують норми постанови 

Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226 (далі - 

Постанова), яка встановлює обмеження (підпункт 4 пункту 13) - отримання цієї 

допомоги за умови працевлаштування вихованців. Постанова звужує норми 

Закону та містить ознаки дискримінації дітей із складними вадами розвитку, які 

після закінчення навчальних закладів мають проблеми з подальшим навчанням 

або працевлаштуванням. У зв'язку із протиріччями, що виникають у цьому 

питанні, виникають численні позови прокуратури до Департаментів освіти та 

науки в різних областях України. 

Пункт 3.2. наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження норм 

матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 

17.11.2003 р. № 763 передбачає, що щорічні кошти на особистісні витрати 

вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

що перебувають у дитячих будинках та школах-інтернатах на повному 

державному утриманні, становлять не менше 1,5 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян. Керуючись цією нормою, в деяких інтернатах виплачували 

кишенькові кошти в мінімальному розмірі - 2.50 грн у місяць, тоді як в інших 

закладах навіть у межах одного району такі виплати становили до 150 грн на 

місяць. Однак, у Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів 

№ 5 кишенькові гроші з грудня 2014 року дітям на руки не видавались взагалі. 

До того ж закупівля одягу відбувається без участі дитини. 

 

Порушення права на захист від неналежного поводження 

Під час бесід з вихованцями Великополовецької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної 

корекції Київської обласної ради монітори з'ясували, що в закладі досить 

поширеними є випадки образливого ставлення старшокласників до учнів 

молодших класів. Старшокласники не змогли пояснити такого стилю 

поведінки, що, на думку моніторів, свідчить про необхідність підвищення рівня 

виховної роботи у зазначеному закладі. 
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Порушення права на доступ до питної води 

У Мостищенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ 

ступенів Київської обласної ради та Теребовлянському навчально-виховному 

комплексі для дітей з вадами слуху Тернопільської обласної ради у спальних 

приміщеннях були відсутні ємкості з питною водою. Вихованці вживали 

водопровідну воду. 

Не працювали питні фонтанчики у Шосткінській школі-інтернаті.  

 

 
 

Шосткінська спеціальна школа-інтернат 

У Чернігівській загальноосвітній школі-інтернат ім. Коцюбинського 

моніторингова група не виявила в жодних приміщеннях, включно з 

тренажерними та спортивними залами, ємностей з питною водою. Діти 

вживали воду з-під кранів та скаржилися на її якість. 

 

Порушення права на приватність та особистий простір 

У всіх навчальних закладах в окремих спальних приміщеннях були ліжка, 

що розташовані впритул. У Краснолиманській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернат №34 Донецької області найбільшою проблемою була 

відсутність особистого простору та мінімальних умов для забезпечення 

приватності кожної дитини: у спальних кімнатах облаштовано від 10 спальних 

місць. Діти практично не тримали в тумбочках особисті речі, які знаходились у 

зачинених приміщеннях. Діти мали доступ до них лише з дозволу вихователів і 

за умови перебування в закладі матеріально відповідальної особи, у якої були 

ключі від цих приміщень. 
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Краснолиманська спеціальна школа-інтернат Краматорська санаторна 

школа-інтернат 

 

У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 5 

впродовж дня діти не мали вільного доступу до спальних приміщень. З цієї 

причини вони змушені зберігати практично всі особисті речі в класних 

кімнатах. 

 

Порушення права на відпочинок, доступ до свіжого повітря 

У Мостищенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат діти 

проводили дуже мало часу в ігрових кімнатах й лише з дозволу вихователів. Ці 

кімнати майже весь час були зачинені і відкривалися лише для індивідуальних 

та групових занять. Іграшки скоріше виконували роль інтер'єру, бо, за словами 

чергового вихователя, вони коштують грошей. 
 

 
 

Верхньополовецька спеціальна школа-інтернат 
 

На території Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ 

ступенів № 5 є кілька спортивних та ігрових майданчиків, але для дітей 

молодшої школи та дошкільного навчального закладу немає облаштованого 

тіньовим навісом майданчика для рухливих ігор та відпочинку. Крім 

спортивних змагань та тренувань, відсутні дозвіллєві заняття та розваги. 

У Харківській спеціальній школі-інтернаті №6 І-ІІІ ступенів Харківської 

обласної ради не обладнаний спортивний майданчик для старших учнів, що 

практично позбавило їх можливості займатися спортом на відкритому повітрі. 

Учні старшої та середньої школи Теребовлянського навчально-виховного 
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комплексу недостатньо часу проводили на свіжому повітрі у осінньо-зимовий 

період. 

 

Порушення права на особисту безпеку та захист 

На території Великополовецької спеціальної загальноосвітньої школи- 

інтернат Київської обласної ради знаходиться напівзруйнована багатоповерхова 

будівля старої школи, до якої є доступ вихованців, що становить потенційну 

загрозу їхньому життю та здоров'ю. У Розбишівській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів Полтавської обласної ради 

потребувало оновлення асфальтове покриття на ділянках між навчальним 

корпусом, харчоблоком, спальними приміщеннями та медичним пунктом. 

Зважаючи на відсутність зовнішнього освітлення території школи-інтернату, 

незадовільний стан покриття на час візиту становив загрозу для здоров'я дітей, 

які проживали в установі. 

 

Право на належні умови проживання 

У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів № 5 

душова кімната була лише на першому поверсі спального корпусу. 

У Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 

ступенів Полтавської обласної ради у спальних кімнатах площею 24 кв. м. були 

розміщені по 7 ліжок, а в менших кімнатах (14 кв. м.) - по 4 ліжка. Фактично, 

розмір житлової площі становив 3 кв. м. на 1 дитину, при нормі 6 кв. м. У 

спальних кімнатах для старших хлопчиків деякі ліжка були розміщені впритул 

одне до одного. У закладі відсутні кімнати гігієни для дівчаток. Гігієнічні 

душові не мали шторок, а між клозетними чашами були відсутні перегородки. 

Жодна кабінка у вбиральні не мала дверей. 

У приміщенні Мостищенської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Київської обласної ради, призначеному для 

самообслуговування, був облаштований склад для техніки та обладнання, що 

вийшло із вжитку. Водночас, відсутнє інше приміщення, де б вихованці могли 

прати та сушити білизну і особисті речі.  
 

 
 

Мостищенська спеціальна школа-інтернат 
 

У душовій кімнаті для хлопців відсутні насадки на душові шланги. Із 

розмов з вихованцями з'ясовано, що молодші школярі часто вдягали 
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непрасовані речі, що може розцінюватися як неналежне виконання 

вихователями закладу своїх обов'язків. У Тернопільській спеціальній школі-

інтернаті монітори виявили відсутність насадок на душових шлангах в 

санітарних кімнатах, у деяких спальних приміщеннях для хлопців не 

включалося світло, не вистачало лампочок у плафонах. 

У Теребовлянському навчально-реабілітаційному комплексі у санітарних 

кімнатах був стійкий неприємний запах. 

 

Неналежна організація освітнього процесу 

Виявлено порушення права дітей на спеціальну освіту. Так, у 

Великополовецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів 

інтенсивної педагогічної корекції Київської обласної ради не проводилися 

протягом першої чверті корекційні заняття з розвитку дітей в 4 класі (3 години 

на тиждень має проводити директор, однак протягом вересня-листопада заняття 

не проводилися, керівник закладу пояснила це адміністративною зайнятістю). 

Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат ім. Коцюбинського згідно зі 

Статутом є загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує загальну 

середню освіту. Під час спілкування адміністрація наголошувала, що вказаний 

навчальний заклад розрахований на дітей із сімей, що опинилися у складних 

життєвих обставинах. Однак, фактично заклад виявився інтернатною 

установою спортивного профілю (спеціалізація - футбол, бокс та важка 

атлетика) для дітей різних регіонів України. У зв'язку з перепрофілюванням 

необхідно внести зміни до Статуту школи-інтернату. 
 

 
 

Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат ім. Коцюбинського 

 

Право на охорону здоров’я та реабілітацію 

Медична частина Мостищенської спеціальної загальноосвітньої школи- 

інтернат І-ІІ ступенів Київської обласної ради обладнана масажним 

обладнанням, але воно не використовувалось через відсутність фахівця з 

відповідною підготовкою. 
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Мостищенська спеціальна школа-інтернат 
 

У Боярській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат створено умови 

для повноцінної реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення зору. 

Адміністрацією закладу залучено спонсорів та благодійників для створення 

кабінету для реабілітації вихованців. Але реальне надання послуг вихованцям 

поставлене під сумнів, оскільки під час моніторингового візиту (відбувався у 

листопаді) у журналі були записи про проведені корекційні заняття з дітьми у 

грудні 2015 року. 

 

Стан виконання рекомендацій Уповноваженого, наданих протягом 

2015 року Міністерству освіти і науки України 

Слід зазначити, що адміністрацією деяких закладів виявлені моніторами 

порушення були усунені ще під час моніторингового візиту. Так, до закінчення 

візиту до Тернопільської спеціальної школи-інтернату були поставлені 

додаткові ємності з водою, замінені насадки на душових шлангах, замінений 

пошкоджений посуд на харчоблоці. 

Згідно з інформацією Міністерства освіти і науки України, на виконання 

рекомендацій Уповноваженого було вжито наступні заходи: 

у Маріупольській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ 

ступенів № 11 Донецької обласної ради: 

- у двох сховищах від артобстрілів, кожен по 130 м
2
 в лівому та 

правому крилі підвального приміщення, облаштовано туалет та забезпечено 

підведення технічної води (подається через мережу водопостачання). 

Забезпечено запас бутильованої води, природню вентиляцію, переносні ліхтарі 

на кожний клас; 

- забезпечено запаси піску масою 200 кг; 

- у сховищах облаштовано 310 посадкових місць; 

- розроблено інструкцію із зазначенням відповідальних за 

організацію евакуації в сховища та збереження ключів, плани-евакуації; 

- затверджено інструкції про поведінку під час повітряної небезпеки, 

враження мінами і вибухонебезпечними предметами; 

- укомплектовані медичні аптечки зі вкладеними інструкціями. 

у Маріупольській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 
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ступенів № 21, 37 Донецької обласної ради 

- облаштовано підвальні приміщення для укриття дітей від потенційної 

небезпеки; 

у спеціальних школах-інтернатах Тернопільської області: 

- керівниками закладів вжито заходів щодо дотримання норм 

розміщення ліжок в спальних кімнатах; 

- обговорено на виробничих нарадах питання дотримання режиму дня в 

частині перебування вихованців на свіжому повітрі не менш ніж 2-3 години з 

урахуванням їх віку та індивідуальних особливостей. 

у КЗ «Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 

ступенів»: 

- вихованці інтернатного закладу мають вільний доступ до ігрової 

кімнати; 

- спальні кімнати забезпечені ємностями з питною водою та питними 

склянками у необхідній кількості; 

- усі душові кімнати обладнано насадками для розсіювання води та 

підставками для мила, гачками для рушників; 

- застарілу техніку, яка зберігалася в санітарній кімнаті, перенесено до 

складський приміщень. 

у Білоцерківській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 

ступенів: 

- забезпечено питний режим; 

- знято грати з вікон, заґратованими залишаються вікна 

адміністративно-господарських приміщень першого поверху, де зберігаються 

матеріальні цінності; 

- встановлено 118 метало-пластикових вікон (70 % від потреби); 

- зроблено ремонт в трьох спальнях, відремонтовано спортивну залу, 

коридор третього поверху навчального корпусу; 

- облаштовано кімнату для відпочинку та дозвілля дітей; 

- вирішено проблему з забезпеченням закладу підручниками та 

навчально-методичними посібниками згідно з переліком, рекомендованим 

МОН України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладах. Для забезпечення навчального процесу заклад отримав нові 

підручники для вихованців підготовчої групи та учнів 1-6 класів. 

у Новоаидаровськіи обласній санаторній загальноосвітній школі-

інтернаті: 

- створено умови для проведення лікувально-реабілітаційних заходів: 

масажу, ЛФК, дихальної інгаляції в соляній кімнаті, фізіотерапевтичних 

процедур; 

- складено індивідуальні плани оздоровлення для кожної дитини, 

згідно з якими проводяться оздоровчі процедури; 

школа-інтернат забезпечується ліками і необхідним медичним 

обладнанням відповідно до потреб. 
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у Чернівецькій спеціальній школі-інтернаті № 2: 

- проведено поточний ремонт шести дитячих спалень із встановленням 

метало-пластикових вікон; 

- придбано обладнання для організації навчально-виховного процесу 

(мультимедійний проектор, кольоровий принтер, ламінатор); 

- доукомплектовано спортивну залу та майданчик, шкільні майстерні 

для занять з допрофесійної підготовки), усі спальні додатковими сучасними 

меблями, естетично оформлено приміщення з урахуванням пропозицій дітей; 

- замінено двері у вбиральнях та облаштовано тротуарною бруківкою 

частину шкільного подвір'я; 

- зроблено бінауральне слухопротезування шістьох вихованців закладу; 

- підвищено рівень профорієнтаційної роботи із старшокласниками. 

у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів 

Марії Покрови: 

- відремонтовано фасад, для цього з обласного бюджету виділено 900,0 

тис. гривень; 

- за спонсорські кошти придбано літній спортивний зал. 

у Хустській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради: 

- продовжено будівельні роботи з реконструкції шкільних майстерень, 

гаражу та складських приміщень під центр трудової та фізичної реабілітації. У 

2015 році освоєно 339,9 тис гривень. У зв'язку з різким зростанням цін на 

будівельні матеріали проведено корегування проектно-кошторисної 

документації, яка на теперішній час перебуває на експертизі. 

- для поточного ремонту приміщень школи-інтернату у 2015 році було 

використано 239,0 тис. грн. 

у Великополовецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-

ІІ ступенів: 

питання про випадки образливого ставлення старшокласників до учнів 

молодших класів розглянуто на засіданні педагогічної ради школи у грудні 

2015 року. Практичним психологом проведено круглий стіл «Як знайти 

правильний підхід до дитини з девіантною поведінкою». В закладі проведено 

виховні години «Твори добро». До гурткової роботи залучено всіх дітей 

закладу. 

у Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті 

Полтавської області: 

- у спальних кімнатах закладу ліжка розміщені відповідно до санітарно- 

гігієничних вимог, гігієнічні кабінети та душові розмежовано шторками; 

- асфальтування покриття на ділянках між корпусами закладу 

заплановано на червень 2016 року. 

 

Реагування Міністерства освіти і науки України 

Міністерством освіти і науки з метою удосконалення системи підготовки 

та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до сучасних 

тенденцій розвитку середньої та дошкільної освіти рекомендовано вищим 
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навчальним закладам та інститутам підвищення кваліфікації педагогів низку 

навчальних курсів щодо інклюзивної освіти. 

Для організації навчально-виховного процесу, задоволення соціальних та 

освітніх потреб дітей із складними порушеннями розвитку керівники 

спеціальних навчальних закладів, у тому числі навчально-реабілітаційних 

центрів, можуть вводити посади, не передбачені штатними нормативами для 

даного закладу, в межах фонду оплати праці. Відповідно, додаткові посади 

можуть уводиться рішенням місцевої влади за рахунок видатків місцевого 

бюджету. З урахуванням зазначеного, Міністерством підготовлено лист «Про 

організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми 

потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

від 05.06.2015 № 1/9-280, у якому звернуто увагу керівників місцевих органів 

управління освітою, зокрема, й на необхідність вжиття заходів для реалізації 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. 

Типові навчальні плани для 4-х класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, вводяться з 2016/2017 навчального року, друк 

підручників для учнів четвертих класів буде здійснено до початку наступного 

навчального року. 

З метою приведення у відповідність з чинним законодавством та у зв'язку 

із набуттям чинності нової редакції Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, Українським центром 

оцінювання якості спільно з Міністерством охорони здоров'я розроблено 

проект спільного наказу «Деякі питання участі осіб з особливими потребами в 

зовнішньому незалежному оцінюванні». Проектом наказу передбачено 

затвердження низки документів, якими будуть врегульовані питання, пов'язані з 

організацією ЗНО для осіб з особливими потребами. На даний час триває 

процедура погодження наказу із заінтересованими органами виконавчої влади 

та громадськими організаціями. 9 грудня 2015 року у Міністерстві освіти і 

науки України відбулося засідання круглого столу на тему «Підготовка та 

проведення ЗНО для осіб з особливими потребами» за участю неурядових 

організацій. 
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3.8. Результати моніторингу установ Міністерства соціальної політики 

України 

За інформацією Міністерства соціальної політики України мережа 

стаціонарних установ для людей похилого віку та інвалідів у порівнянні з 2013 

роком зменшилася на 34 установи (зазначені заклади опинилися на тимчасово 

окупованій території АР Крим та непідконтрольній українській владі території 

Донбасу).  

Станом на 01.01.2016 р. кількість інтернатних установ становить: 

– будинки для громадян похилого віку та інвалідів – 66; 

– геріатричні пансіонати та пансіонати для ветеранів війни та праці – 27; 

– спеціальні будинки-інтернати для осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі – 3; 

– психоневрологічні інтернати – 145; 

– дитячі будинки-інтернати – 49.  

 

Протягом 2015 року працівники Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму спільно з громадськими моніторами 

здійснили 61 моніторинговий візит до закладів системи соціального захисту 

населення та Служби у справах дітей, з яких 8 – повторних: 

–  Стаціонарне відділення територіального центру соціального 

обслуговування Дзержинської міської ради (Донецька область) 

–  Артемівський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Краснолиманський будинок-інтернат для людей похилого віку та 

інвалідів (Донецька область) 

–  Слов'янський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Делятинський психоневрологічний інтернат (Івано-Франківська область) 

–  Залучанський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська область) 

–  Снятинський психоневрологічний інтернат (Івано-Франківська область) 

–  Зінківський дитячий будинок-інтернат (Полтавська область) 

–  Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці №2 (Донецька 

область) 

–  Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці №1 (Донецька 

область) 

–  Меджибізький дитячий будинок-інтернат (Хмельницька область) 

–  Мирогощанський дитячий будинок-інтернат (Рівненська область) 

–  Криворізький дитячий будинок-інтернат (Дніпропетровська область) 

–  Пугачівський дитячий будинок інтернат (Житомирська область)  

–  Новосавицький психоневрологічний інтернат (Одеська область) 

–  Барабойський психоневрологічний інтернат (Одеська область) 

–  Голобський дитячий будинок-інтернат (Волинська область) 

–  Дніпропетровський геріатричний пансіонат (Дніпропетровська область) 

–  Ходорківський психоневрологчний інтернат (Житомирська область) 

–  Замглайський дитячий будинок інтернат (Чернігівська область) 
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–  Васильківський психоневрологічний інтернат (Дніпропетровська 

область) 

–  Верхівцевський психоневрологічний інтернат (Дніпропетровська 

область) 

–  Стаціонарне відділення Селідовського територіального центру 

обслуговування громадян (Донецька область) 

–  Камишовський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Красноармійський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 

(Донецька область) 

–  Артемівський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Цюрупинський дитячий будинок-інтернат (Херсонська область) 

–  Городнянський психоневрологічний інтернат (Чернігівська область) 

–  Любецький психоневрологічний інтернат (Чернігівська область) 

–  Козелецький геріатричний пансіонат (Чернігівська область) 

–  Созанський психоневрологічний інтернат (Львівська область) 

–  Буківський дитячий будинок-інтернат (Львівська область) 

–  Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат (Закарпатська область) 

–  Берегівський міський територіальний центр соціального обслуговування 

(Закарпатська область) 

–  Мукачівський дитячий будинок-інтернат (Закарпатська область) 

–  Мукачівський психоневрологічний інтернат (Закарпатська область) 

–  Мукачівський психоневрологічний інтернат №1 (Закарпатська область) 

–  Бережанський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 

–  Чорторийський психоневрологічний інтернат (Чернівецька область) 

–  Магальський дитячий будинок-інтернат (Чернівецька область) 

–  Львівський геріатричний пансіонат (Львівська область) 

–  Теребовлянський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 

–  Стаціонарне відділення територіального центру с. Галущинці 

(Тернопільська область) 

–  Теплівський психоневрологічний інтернат (Луганська область) 

–  Нижнівський психоневрологіний інтернат (Луганська область) 

–  Попаснянський спеціальний будинок-інтернат (Луганська область) 

–  Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 

(Рівненська область) 

–  Краснолиманський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

Донецької обласної ради (Донецька область) 

–  Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

(Черкаська область)  

–  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» 

(Житомирська область) 

–  Львівський притулок для дітей служби у справах дітей (Львівська 

область) 

–  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» 

(Дніпропетровська область) 
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–  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (Дніпропетровська 

область)  

–  Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей (Чернігівська область) 

–  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (Полтавська область)  

ПОВТОРНІ ВІЗИТИ 

–  Артемівський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 

–  Городнянський психоневрологічний інтернат (Чернігівська область) 

–  Мукачівський психоневрологічний інтернат (Закарпатська область) 

–  Мукачівський психоневрологічний інтернат № 1 (Закарпатська область) 

–  Бережанський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 

–  Магальський дитячий будинок-інтернат (Чернівецька область) 

–  Львівський геріатричний пансіонат (Львівська область) 

–  Теребовлянський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 

  

Порушення і недоліки, виявлені в ході візитів до установ соціального 

захисту населення: 

Застосування насильства. 

У Делятинському ПНІ виявлені підопічні з тілесними ушкодженнями 

різного ступеню. Під час спілкування окремі підопічні (жінки) висловлювалися 

про агресивне ставлення з боку інших підопічних та молодшого медичного 

персоналу. Деякі підопічні навіть виявляли бажання перевестися до іншої 

інтернатної установи. 

 

Застосування фізичної ізоляції 

Через відсутність нормативного акту щодо застосування фізичної ізоляції 

підопічних у разі загрози заподіяння собі чи  іншим шкоди, заклади системи 

соціального захисту вирішують дану проблему самотужки, що призводить до 

порушення прав людини. 

Так, середній медичний персонал Ходорківського ПНІ самостійно 

застосовує ізоляцію підопічних, пояснюючи свої дії відсутністю лікаря на 

робочому місці (працює в інтернаті по сумісництву). Під час візиту підопічна 

перебувала в ізольованій кімнаті без взуття, пляшка для води була порожня, для 

справляння природних потреб використовувалося відро. В медичній 

документації були відсутні будь-які записи про медичні показання щодо 

ізоляції. 
 



123 

 

      
 

У Любицькому ПНІ особи, які потребують особливого та постійного 

нагляду,тижнями не бувають на свіжому повітрі, бо, як пояснював персонал, 

дехто з підопічних може піти «у мандрівку» з території інтернату. Територія 

установи не огороджена, вдень охорони немає. Відсутність прогулянкового 

дворика позбавляє підопічних можливості щоденної прогулянки на свіжому 

повітрі. 

Зафіксовані випадки ізоляції підопічних у зв’язку з медичними 

показаннями та через спроби підопічних самовільно залишити територію 

установи. Так, у Тур’я-Реметівському та Бережанському ПНІ були дві кімнати, 

які персонал називав «наглядовими».  

      
  

А у Дубенському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та 

інвалідів виявлена кімната, до якої поміщають за дисциплінарні проступки: за 

невиконання вказівок санітарів, зловживання ненормативною лексикою та 

алкоголем тощо. У цих кімнатах підопічні перебувають кілька днів. Зі слів 

персоналу – до витвереження, або поки «не зрозуміють, що робили щось 

неправильно».  
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Кімнату ізоляції підопічних у збудженому стані виявлено у 

Теребовлянському ПНІ. Практично кожна опитана жінка скаржилася, що в цій 

кімнаті їх закривають, якщо вони порушують режим інтернату.                      

Неналежне надання медичної допомоги 

В інтернатних установах системи соціального захисту населення відсутні 

ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики та 

ліцензії Державного комітету України з питань контролю за наркотиками на 

придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів.  У зв’язку з цим, лікарі та середній 

медичний персонал цих установ періодично підвищують кваліфікацію за 

власний рахунок. Зважаючи на те, що платоспроможність персоналу низька, не 

всі працівники мають можливість проходити атестацію. Тому, під час візитів 

було з’ясовано, що багато лікарів та медсестер не підтверджують та не 

підвищують кваліфікаційну категорію.   

Таким чином, медична допомога та обслуговування в інтернатних 

установах надається на неналежному рівні, а в деяких випадках, через 

відсутність лікарів, взагалі не надається особлива паліативна допомога 

підопічним з онкологічними захворюваннями.    

Так, у Львівському геріатричному пансіонаті виявлені підопічні, яким 

встановлено онкологічні діагнози та які, за словами підопічних, страждають від 

болю (один з них голосно стогнав від болю, ніби «ричав»). Перегляд медичної 

документації та опитування підопічних засвідчив, що знеболення таких хворих 

не здійснюється взагалі. Порушення права на отримання паліативної допомоги 

виявлено у Городнянському ПНІ, Козелецькому геріатричному пансіонаті та ін. 

Аналіз медичної документації підопічних та вихованців дає підстави для 

висновку про їх незадовільний медичний супровід, особливо лікарями-

стоматологами. Проблема санації ротової порожнини вихованців та підопічних 

залишається невирішеною з року в рік, про що свідчать записи у медичних 

картках (Пугачівський ДБІ, Ходорківський ПНІ), а Чорторийський ПНІ 

змушений звертатися до приватних фахівців з іншого району з оплатою послуг 

лікарів за власний кошт підопічних, оскільки районний лікувальний заклад 

відмовляється надавати такі послуги. 
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Не в повному обсязі та формально проводяться комплексні поглиблені 

медичні огляди підопічних (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, 

Бережанський ПНІ, Львівський геріатричний пансіонат).  
 

     
 

Більшість підопічних та вихованців з розладами психіки під час медичних 

оглядів взагалі не були оглянуті лікарями-психіатрами (Залучанський ДБІ, 

Чорторийський ПНІ, Бережанський ПНІ). Через відсутність  туберкуліну 

вихованцям Залучанського ДБІ не робилися проби Манту в 2014 році. Для 

флюрографічного дослідження  дітей відвозили до районної лікарні лише у 

випадку підозри на запалення легенів. 

Виявлена практика відмов спеціалізованого психіатричного закладу у 

госпіталізації підопічних психоневрологічних інтернатів. Наприклад, у зв’язку з 

погіршенням стану здоров’я підопічного Б. відповідно до направлення лікаря 

Снятинського ПНІ його доставлено до Обласної психіатричної клінічної лікарні 

№ 1, де  його було оглянуто комісією та надано висновок про відсутність 
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показань на лікування у стаціонарі. Після цього підопічного було повернуто до 

інтернату та продовжено раніше призначене лікарем інтернату лікування. 

 

Неналежне обслуговування: 

Важкохворі підопічні фактично залишилися без належного догляду: 

виявлені відпалі нігті на ліжку, брудне волосся тощо (Тур’я-Реметівський 

ПНІ, Львівський геріатричний пансіонат). Через неналежний догляд у 

відділеннях для лежачих підопічних відчувався стійкий неприємний запах, 

підлога просочена сечею. У кімнатах замість санітарних стільчиків 

використовувалися відра для справляння природніх потреб. Працівники 

пояснюють такі факти недогляду підопічних нестачею підгузків та 

недостатністю молодшого медичного персоналу. Разом з тим,  під час візитів 

частина персоналу була задіяна на господарських роботах: осіннє прибирання 

клумб, буртування буряка (Городнянський ПНІ, Козелецький геріатричний 

пансіонат); 
 

        
 

Городнянський ПНІ 
 

              
 

Козелецький геріатричний пансіонат 
 

у частині інтернатів не вистачає таких засобів особистої гігієни, як 

пелюшки (памперси). У зв’язку з цим, лежачі підопічні таких інтернатів 

знаходилися у ліжках без спідньої білизни і пелюшок;  
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працівники Львівського геріатричного пансіонату тижнями не реагували 

на скарги підопічних щодо заміни лампочок в жилих та санітарних кімнатах та 

ремонту сантехніки.  

 

Порушення принципу мінімального обмеження. 

Встановлено, що значна чисельність підопічних проживає в 

психоневрологічному інтернаті лише тому, що не мали житла.  

Разом з тим, через неналежну увагу до розвитку дітей в дитячих 

будинках-інтернатах їм встановили діагноз «затримка розумового розвитку». 

Так, персонал Бережанського психоневрологічного інтернату підтвердив, що 

таких підопічних в установі понад чверть. За умови комісійного перегляду 

діагнозів психіатрами, вони могли б проживати у геріатричних установах. 

Так, підопічний Я. Чорторийського ПНІ відповідно до медичного 
висновку ЛКК «за станом психічного здоров’я може перебувати в будинку-

інтернаті загального профілю». Натомість, за словами підопічного, у 

порушення всіх медичних висновків, його влаштували до психоневрологічного 

інтернату, оскільки він тривалий час перебував у закладах системи виконання 

покарань.  

Порушення прав людей з інвалідністю на реабілітацію та абілітацію: 
Заходи з реабілітації обмежуються виключно трудотерапією, яка 

здебільшого підміняється використанням безкоштовної праці підопічних. 

 Зокрема, взимку – це прибирання за свинями та коровами. Весною-

восени – посадка та збір врожаю, випасання худоби та прибирання за 

тваринами. При цьому, не здійснюється підготовка підопічних до самостійного 

проживання та роботи в громаді, що є основним завданням реабілітації. 

Документація щодо організації трудотерапії підопічних не ведеться або 

ведеться у довільній формі: відсутній перелік осіб, яким призначено 

трудотерапію, не фіксується час початку і завершення робіт, у підопічних немає 

щоденного огляду медичним персоналом та відповідного допуску або не 

допуску до робіт (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, Тур’я-Реметівський 

ПНІ);  

 підопічні Дубенського будинку-інтернату для громадян похилого 

віку та інвалідів проходили “працетерапію” на підсобному господарстві 

директора інтернату. Самі підопічні вважали, що це «краще, ніж сидіти без 

діла». Як оплату їм видавали частину їх власних пенсійних коштів. А вихованці 

Мукачівського ДБІ замість занять у спортзалі, які мали бути відповідно до 

розпорядку дня, перебували на польових роботах; 

 індивідуальні програми реабілітації інвалідів Делятинського ПНІ 

складені лікарями інтернату, а не МСЕК, як передбачено п. 8 Положення про 

індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою КМУ 

від 23.05.2007 р. № 757; 

 ліжкохворі підопічні не забезпечені технічними засобами 

реабілітації (приліжковими столиками, стільчиками із санітарним оснащенням, 

кріслами колісними тощо); 
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 фактично у всіх інтернатних установах відсутні умови для 

проведення заходів соціально-побутової реабілітації: самостійного прання та 

сушіння білизни, приготування їжі тощо.  

На території Чорторийського ПНІ є приміщення денного перебування, у 

якому на момент візиту було 60 підопічних, яких поміщують до цього 

приміщення, де вони перебувають там протягом цілого дня. При спілкуванні 

підопічні, які знаходилися у цьому приміщенні, скаржилися на те, що протягом 

дня вони нічого не роблять і не мають доступу до ліжок. У приміщенні немає 

телевізора, є тільки радіо та шахи. 
  

   
 

Крім того, у зв’язку з тим, що не вистачає у приміщенні для денного 

перебування ліжок, підопічні вимушені спати на підлозі або на столах. 

 

Неналежний стан житлових кімнат та інших приміщень 

Враховуючи поступову зміну нормативу житлової площі, що на сьогодні 

становить до 8-10 кв.м на одну особу, потужність інтернатних установ, 

особливо психоневрологічних та дитячих будинків-інтернатів, з часу їх 

створення не лише не зменшувалася, а навпаки, постійно збільшувалася. У цих 

установах простежується велика скупченість підопічних та вихованців у 

житлових кімнатах – у середньому на одне ліжко припадає приблизно 2,5-4 

кв.м.  
 

   
Делятинський ПНІ                                                 Ходорківський ПНІ 
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Залучанський ДБІ                                                Чорторийський ПНІ 
 

 Серйозною проблемою є відсутність окремих приміщень 

таких, як:   

– актові зали; 

– приміщення для проведення релігійної служби, здійснення молитов та 

обрядів (Делятинський ПНІ, Снятинський ПНІ, Мирогощанський ДБІ, 

Ходорківський ПНІ); 

– їдальні (підопічні їдять у кімнатах для денного перебування); 

– роздавальні у житлових корпусах, тому посуд для їжі знаходиться у 

шафах службових приміщень поряд з шафами з одягом підопічних 

(Снятинський ПНІ); 

– приміщення для зберігання верхнього одягу, у тому числі й одягу, у 

якому підопічні працюють на території інтернату та підсобному господарстві 

(Снятинський ПНІ). 
 

         
 

 Виявлені порушення щодо розміщення підопічних у палатах 

без вікон та дверей (освітлення лише штучне), які облаштовані шляхом 

перебудови великого за розмірами приміщення на окремі кімнати за 

допомогою перегородок (Ходорківський ПНІ); 
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 Приміщення для важкохворих підопічних не обладнано 

пандусами, що ускладнює як пересування самих підопічних, так і роботу 

обслуговуючого персоналу (Ходорківський ПНІ, Любецький ПНІ). 

 Деякі ліжка мають пошкоджені панцерні сітки, тому заслані 

дерев’яними настилами (Чорторийський ПНІ, Тур’я-Реметівський ПНІ).  
 

   
 

 Окремі ліжка потребують негайної заміни, оскільки не 

відповідають вимогам людей певного зросту та віку (Залучанський ДБІ). 

 Через перенаповненість майже відсутні приліжкові тумбочки, 

шафи, у яких можна зберігати власні речі для кожного підопічного 

(Чорторійський ПНІ, Бережанський ПНІ, Делятинський ПНІ). 

 Усі вікна на першому поверсі Любицького ПНІ мають глухі 

ґрати, що є порушенням п. 2.16. ст.ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні 

від 30.12.2014 р.  №1417;  
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 На стелях та стінах житлових кімнат виявлено пліснявий 

грибок (Делятинський ПНІ). 
 

      
  

 У Залучанському ДБІ відсутні прогулянкові майданчики з 

накриттям для захисту від атмосферних опадів чи надмірного сонячного 

проміння.  

 Неналежне облаштування ізоляторів та карантинних 

відділень: у більшості інтернатних установ приміщення ізолятора 

виконує функцію приймально-карантинного відділення (або навпаки). У 

зазначених приміщеннях відсутні санітарні кімнати (душові/ванни, 

унітази тощо),або вони мають спільний коридор з іншими житловими 

кімнатами (Делятинський ПНІ, Снятинський ПНІ, Ходорківський ПНІ, 

Пугачівський ДБІ,  Мирогощанський ДБІ, Буківський ДБІ, Тур’я-

Реметівський ПНІ ).                 

 у Бережанському ПНІ тривалий час було відсутнє гаряче 

водопостачання (для помиття підопічних носили гарячу воду з кухні). У 

житловому корпусі був один туалет, яким користувався лише персонал, а 

підопічні користувалися вуличним туалетом;   

 у житлових кімнатах Тур’я-Реметівського ПНІ було брудно, 

на ліжках були старі матраци і занедбана та чорна постільна білизна; 

 для підопічних Львівського геріатричного пансіонату не 

створено відповідних умов для здійснення санітарно-гігієнічних 

процедур (санітарки-ванниці не працюють в суботу і неділю, тому в ці дні 

користуватись душовими неможливо, після 20.00 щоденно перестають 

подавати воду);  

 всупереч правилам протипожежної безпеки підопічні палять в 

спальних кімнатах, деякі – в ліжках (Львівський геріатричний пансіонат,  

Бережанський ПНІ, Тур’я-Реметівський ПНІ). 

     

Неналежний стан інших службових приміщень (їдальня, харчоблок, бані 

тощо) 

 незадовільне облаштування кімнат для відвідувачів: застарілі 

меблі, дуже низька температура (приміщення не опалюється), брудно 

тощо (Делятинський ПНІ); 
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 у неналежному стані перебуває санітарно-технічне 

обладнання (водопровідні крани) у санітарних та душових кімнатах, а 

також у вуличних вбиральнях; 

 негайного ремонту потребують приміщення харчоблоку, 

житлові кімнати та санітарні вузли Львівського та Дніпропетровського 

геріатричних пансіонатів;  
 

    
 

      
 

 приміщення харчоблоку не опалюється, на стінах цільовий 

грибок і відсутня примусова вентиляція. Застаріле обладнання 

(м’ясорубка, плити, терки, холодильне обладнання) (Снятинський ПНІ, 

Пугачівський ДБІ);  
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 у Залучанському ДБІ функціонує басейн, у приміщенні якого 

не обладнано примусову вентиляцію. Крім того, його функціонування 

призупинено у зв’язку з недостатнім фінансуванням. 

 

Незабезпечення належним харчуванням та невиконання натуральних норм 

харчування 

За наявності підсобного господарства (свиней, великої рогатої худоби, 

орних земель та городини) не виконуються натуральні норми харчування. 

Аналіз документації по виконанню натуральних норм харчування показав, що 

зазначені норми не дотримуються стосовно вживання підопічними: свіжих 

овочів та  фруктів (70-60 %), молока, молочнокислих продуктів (95-90 %), сиру 

(70-60 %), а також риби (80 %). Недотримання норм є порушенням права 

підопічних на якісне харчування, що є особливо неприпустимим за умов 

ведення установою великого підсобного господарства та залучення підопічних 

до роботи в якості працетерапії (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, 

Делятинський ПНІ). 
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Під час спілкування з підопічними Дубенського будинку-інтернату для 

громадян похилого віку та інвалідів, Львівського геріатричного пансіонату було 

з’ясовано, що більшість з них незадоволені харчуванням (несмачно, малі порції, 

рідко буває м’ясо тощо). Крім того, підопічні скаржилися на використання 

прострочених продуктів працівниками харчоблоку. 

В інтернатах Дніпропетровської області діє система «надання послуг з 

харчування». На тендерній основі обирається компанія, яка на базі установи 

повністю організовує харчування – від закупівлі продуктів до формування меню 

та приготування їжі. Разом з тим, підопічні окремих закладів скаржаться на 

одноманітне меню, погану якість та смак їжі. Вони стверджували, що ще 2-3 

роки назад готували краще і надавали більше кисломолочних та м’ясних 

продуктів (Васильківський ПНІ, Верхівцевський ПНІ). 

 

Порушення права на дозвілля та відпочинок 

 підопічні, які не задіяні у процесі трудотерапії, протягом дня 

нічим не зайняті, з ними не проводяться культурно-масові заходи, крім 

перегляду телевізора. Діти та молодь проводять свої дні у бездіяльності 

— лежачи в ліжках житлових кімнат, сидячи на лавках чи підлозі у 

кімнаті для дозвілля (Львівський ГП, Чорторийський ПНІ, Городнянський 

ПНІ, Залучанський ДБІ, Мирогощанський ДБІ, Голобський ДБІ); 

 у закладах відсутні культпрацівники, які мають проводити 

культурно-масові заходи (Залучанський ДБІ, Мирогощанський ДБІ, 

Чорторийський ПНІ). 

 

Відсутній доступ до свіжого повітря 

 лежачі підопічні роками не вивозяться персоналом на свіже 

повітря (Козелецький, Львівський геріатричні пансіонати, Дубенський 

будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів). Наявні 

технічні засоби реабілітації (візки тощо) використовувати неможливо 

через відсутність ліфтів та/або пандусів. (Любицький ПНІ).  
 

 
 

Відсутній вільний доступ до питної води (Залучанський ДБІ, Замглайський 

ДБІ, Любицькй ПНІ, Городнянський ПНІ). 
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Любицький ПНІ                                                   Чорторийський ПНІ 
 

Порушення права на приватність 

 у дитячих будинках-інтернатах проживають діти віком від 4 

до 18 років спільно з дорослими підопічними молодіжного відділення, у 

порушення п.4.4 Типового положення про дитячий будинок-інтернат 

(Мирогощанський ДБІ, Глобський ДБІ);   

 відсутні перегородки між унітазами, ванними та душовими 

лійками (Ходорківський ПНІ, Тур’я-Реметівський ПНІ, Городнянський 

ПНІ, Мирогощанський ДБІ, Голобський ДБІ, Пугачівський ДБІ);    
    

   
                    Пугачівський ДБІ           
 

 на вікнах санітарних кімнат відсутні фіранки або непрозора 

плівка (Пугачівський ДБІ, Мирогощанський ДБІ).  
 

 
Пугачівський ДБІ 
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Недостатня кількість та якість одягу у підопічних та вихованців 

 у Мирогощанському ДБІ через недостатню кількість 

шкарпеток більшість підопічних не мають змінних, а решта – їх взагалі не 

мають; 
 

 
 

 не всі підопічні були одягнені відповідно до погодних умов. У 

Ходорківському ПНІ під час прогулянки у вересені в прохолодну погоду 

деякі підопічні були без шкарпеток у гумовому взутті; 
 

  
 

 одяг підопічних старий, без маркування (Делятинський ПНІ, 

Чорторийський ПНІ, Мирогощанський ДБІ). За словами підопічних, 

адресне прання здійснюється, якщо підопічні «домовляться». Деякі 

підопічні з цієї причини перуть одяг самостійно. Пральний порошок, 

туалетний папір та мило в інтернатах на видають, підопічні закуповують 

їх власним коштом (Львівський геріатричний пансіонат).  

 

Нецільове використання особистих пенсійних коштів недієздатних 

підопічних 

 усі вихованки Замглайського БДІ після 14 років були визнані 

судом недієздатними. Ті дівчата, у яких опікуном є директор установи чи 

заступник директора, частину пенсії отримують на особистий рахунок, 

при цьому не можуть користуватись коштами. Працівники інтернату 

пояснили таку заборону відсутністю в селищі магазину, де б надавали 

фіскальний чек;  
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 працівники Дубенського будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та інвалідів вирішують самостійно питання щодо 

замовлення товарів в крамниці залежно від того, як підопічний поводився 

протягом тижня або скільки попрацював на підсобному господарстві; 

 власні кошти підопічних витрачалися на придбання їм 

медикаментів (Чорторийський ПНІ);  
 

 
 

 зловживання при використанні особистих коштів підопічних 

Ходорківського ПНІ: майже всім недієздатним, опіку над якими здійснює 

адміністрація, за документами купували пару чобіт кожні три місяці 

поспіль, хоча відповідно до нормативів кожна особа забезпечується 

однією парою чобіт на рік На товарному чеку була відсутня печатка, 

документи заповнені однією особою. 

 

Відсутність звернень адміністрацій інтернатних установ до відповідних 

органів щодо неналежного виконання обов’язків опікунами, призначеними за 

рішенням суду, стосовно їх заміни (Козелецький геріатричний пансіонат, 

Ходорківського ПНІ). 

 

У Львівському геріатричному пансіонаті, Дубенському будинку-інтернаті 

для громадян похилого віку та інвалідів виявлена проблема із вживанням 

підопічними алкогольних напоїв. За словами підопічних, алкоголем торгували 

самі працівники установи. Було названо конкретну особу – охоронника 

установи. Монітори не побачили охоронника на робочому місці ні на початку 

моніторингового візиту, ні по його закінченні. 

 

Моніторинг установ служб у справах дітей 

Упродовж 2015 року працівники Департаменту НПМ відвідали 7 центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей та один притулок для дітей. 

Під час моніторингових візитів вивчались умови перебування, навчання й 

виховання дітей у зазначених установах та стан додержання їх прав і свобод. 

Зокрема, встановлено, що створені відповідні умови для проживання дітей, 

вони забезпечуються п’ятиразовим раціональним харчуванням та відповідним 

сезонним одягом.  
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Реалізується право вихованців на відповідний рівень освіти та 

реабілітаційних послуг. Укладено договори між установами та 

загальноосвітніми навчальними закладами щодо навчання дітей згідно з 

індивідуальними програмами навчання. Майже в усіх установах створено 

умови для соціально-педагогічної реабілітації. Обладнано кімнати для 

індивідуальної навчальної та корекційно-виховної роботи з вихованцями. 

Проводяться виховні та розвивальні заходи, працюють гуртки. Вихованці віком 

з 6 до 18 років у період навчального року забезпечуються шкільної формою, 

підручниками, канцелярським приладдям. 

Діти мають змогу переглядати телевізійні передачі у кімнатах 

відпочинку, користуватися мобільним зв’язком, мають доступ до мережі 

Інтернет з метою комунікації та участі в освітніх проектах. Для проведення 

спортивно-оздоровчої роботи обладнані відповідні приміщення. 

Медичний супровід вихованців здійснюється шляхом укладення 

договорів з лікувальними установами. 

Територія установ озеленена, облаштовано прогулянкові зони та ігрові 

майданчики. Реалізується право вихованців на доступ до свіжого повітря. 

Установи здійснюють роботу щодо повернення дітей до біологічних 

сімей, встановлення над ними опіки та усиновлення. 

Водночас виявлено низку проблем: 

Психологічні служби центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

недостатньо забезпечені методичним інструментарієм. Зокрема, не вистачає 

діагностичних методик та програм розвитку для дітей дошкільного віку. 

У зв’язку з цим, існує потреба у розробці такого інструментарію для 

проведення діагностичних досліджень проблем та недоліків розвитку дітей 

дошкільного віку, розроблення практичних методичних рекомендацій і програм 

з метою надання педагогами центрів комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги дітям дошкільного 

віку, що опинились у складних життєвих обставинах. 

В окремих установах виявлені порушення права підопічних на належні 

умови проживання, зокрема: 

не забезпечена можливість цілодобового доступу до питної води 

(Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської 

обласної державної адміністрації); 

не внормовано користування вихованцями мобільним зв’язком (Центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпропетровської міської ради та 

служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації);  

потребує ремонту покрівля та фасад будівлі, система водогону та 

каналізації Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей; 

необхідно облаштувати комп’ютерний клас з підключенням комп’ютерів 

до мережі Інтернет у Черкаському обласному центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей;  
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потребує переобладнання карантинне відділення Обласного центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської 

обласної ради. 

 

Стан виконання рекомендацій, наданих за результатами моніторингових 

візитів до установ системи соціального захисту населення  

 

Під час повторного візиту до Городнянського ПНІ  моніторингова група 

констатувала суттєві зміни, а саме:  

 замінено постільну білизну, одяг та деякі ліжка, старі 

щербаті кружки на нові; пофарбовано підлогу у житлових 

кімнатах, застелені килимові доріжки тощо.     

 враховуючи рекомендації НПМ, адміністрація інтернату 

забезпечила підопічну, яка спала у візку, особистим ліжком. 

Однак, підопічна продовжує спати у візку, оскільки придбане 

ліжко не відповідає її фізичним можливостям та фізіологічним 

потребам. 

Водночас, проаналізувавши записи в історії хвороби підопічної Ж. 

Городнянського ПНІ, зроблено висновок про фальсифікацію медичної 

документації. Так, 13.10.2015 р. були відсутні будь-які записи щодо проведення 

після квітня 2012 р. консультацій та оглядів вузькими спеціалістами. Натомість 

під час повторного візиту 06.11.2015 р. з’явився запис лікаря-хірурга 

Городнянської центральної районної лікарні проведення огляду підопічної, 

зроблений ще до першого візиту НПМ.  
 

   
 

фото 13.10.2015 р.                                              фото 06.11.2015 року 
 

Тільки після моніторингового візиту НПМ проведено огляд онкохірургом 

та отримано направлення до онкодиспансеру на огляд підопічної, яка не 

оглядалась фахівцями і не отримувала належного лікування.  
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Під час повторного візиту з попередженням моніторингова група 

констатувала суттєві зміни, а саме: заміна постільної білизни, одягу та деяких 

ліжок, старих щербатих кружок на нові, пофарбування підлоги у житлових 

кімнатах, наявність килимових доріжок тощо.     
 

             
 

      
фото 13.10.2015 р.  
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фото 06.11.2015 р. 
 

До Делятинського ПНІ було здійснено повторний моніторинговий візит, 

під час якого було з’ясовано, що більшість рекомендацій, наданих після 

першого візиту (10.09.2013 р.), виконані частково. Так, у корпусі (на 30 осіб), 

який під час першого візиту знаходився у аварійному стані, у березні 2015 р. 

завершувався капітальний ремонт. Зі слів персоналу, залишилися 

невирішеними питання підключення системи опалення та оснащення меблями, 

які вже були замовлені. Під час ремонту великі кімнати були облаштовані 

перегородками, що в результаті покращило умови перебування підопічних 

(зменшило кількість підопічних в одній кімнаті з 8–10 до 2–4 осіб). 

Відремонтовано другий поверх, облаштовано кімнату для відпочинку, 

реабілітаційну кімнату, відремонтовані санітарні кімнати.  
 

      
                                            

Вересень 2013 р.  
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Березень 2015 р. 

 

Залишилися невирішені питання. А саме, не створені умови для 

проведення належної реабілітації та абілітації; недостатньо молодшого 

медичного персоналу; відсутні навіси від сонячних променів та атмосферних 

опадів, не замінені застарілі та некомфортні ліжка, відсутні культурно-

дозвільні та фізкультурно-спортивні приміщення і майданчики. 

 

Вперше представники НПМ відвідали Теребовлянський ПНІ заклад у 

вересні 2012 року. Тоді було зафіксовано погані умови для проживання людей, 

бруд у кімнатах, неприємний запах і грати в коридорах, за якими проживали 

ліжко хворі та складні у догляді жінки.  

Цього разу монітори відмітили, що умови проживання стали кращими. 

Грати замінені новими дверима, абсолютно відсутній будь який неприємний 

запах, в кімнатах чисто та прибрано.  

Проте відділення для інтенсивної терапії (там проживають жінки, які 

потребують додаткового догляду) потребує ремонту. Кімнати цього відділення 

не затишні, з ґратами на вікнах. Величезною проблемою продовжує бути 

відсутність будь-яких культурно-масових заходів та занять для мешканців 

інтернату.  

Витяги зі звітів за результатами моніторингових візитів надсилалися до 

Міністерства соціальної політики України, яким вживались відповідні заходи 

реагування. 

Так, Мінсоцполітикою затверджено Мінімальні норми 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 (наказ Мінсоцполітики від 19.08.2015 р. № 857).   

Розроблено нові редакції Типових положень про інтернатні установи 

(зокрема розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат» та 

«Деякі питання соціального захисту дітей-інвалідів») відповідно до яких 

Правила внутрішнього розпорядку затверджує директор установи. 
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Також розроблено: 

 проекти Державного стандарту стаціонарного догляду 

для осіб, які втратили і не набули здатність до самообслуговування 

(наразі проект акту опрацьовано з регіонами), Державного 

стандарту підтриманого проживання осіб похилого віку та інвалідів 

(опрацьовується у Міністерстві); 

 Порядок використання власних коштів дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, недієздатних осіб та 

осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку (піклування) над 

якими здійснює інтернатна установа; 

 Інструкції про організацію надання соціально-медичних 

послуг та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних 

заходів в установах соціального захисту населення для громадян 

похилого віку та інвалідів; 

 Порядок взаємодії установ соціального захисту 

населення для громадян похилого віку та інвалідів, із закладами 

охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги громадянам 

похилого віку та інвалідам (наразі ці проекти актів опрацьовуються 

в Міністерстві). 

 

Прийняття вищезазначених актів надасть змогу врегулювати низку 

питань щодо роботи інтернатних установ, зокрема, здійснення ліцензування 

провадження господарської діяльності з медичної практики, визначення 

показань та протипоказань для влаштування в установу, організації поховання 

померлих вихованців/підопічних, облік та використання сум пенсій 

(щомісячного довічного грошового утримання), державних соціальних 

допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, 

дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними інтернатних 

установ тощо.  

Більшість із зазначеного було рекомендовано у попередніх Спеціальних 

доповідях Уповноваженого з прав людини «Моніторинг місць несвободи  в 

Україні: стан реалізації національного превентивного механізму» (за 2012, 2013 

і 2014 рр.) 

З метою недопущення порушення прав людей з особливими потребами 

департаментами соціального захисту населення регіонів проведено навчання 

керівників стаціонарних установ сфери соціального захисту населення. 

За інформацією Мінсоцполітики працівниками міністерства періодично 

здійснюються моніторингові візити до інтернатних установ, за результатами 

яких до відповідних обласних державних адміністрацій також надсилаються 

рекомендації Мінсоцполітики щодо усунення проблем та недоліків, виявлених 

за результатами візиту. 

Міністерством проводиться робота щодо підвищення рівня професійної 

компетенції спеціалістів, які працюють в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення, що також було рекомендовано у зазначених 
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вище Спеціальних доповідях. З цією метою проводяться курси підвищення 

кваліфікації, тренінги, супервізії для різних категорій працівників, де 

включається тема щодо прав людини. 

За результатами виявлених під час моніторингових візитів грубих 

порушень прав людини прокуратурами Тернопільської, Закарпатської та 

Чернігівської областей були розпочаті кримінальні провадження за фактами 

зловживанням службовими становищами посадовими особами Бережанського 

ПНІ, Тур’я-Реметівського ПНІ та Городнянського ПНІ. На даний у зазначених 

кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. 

Департаментом з питань реалізації національного превентивного 

механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини спільно з 

Харківським інститутом соціальних досліджень 25-28 жовтня 2015 року були 

проведені тренінги щодо забезпечення прав людини в інтернатних установах. У 

навчальних заходах взяли участь представники системи соціальних послуг – 

директори психоневрологічних інтернатів, геріатричних пансіонатів, дитячих 

будинків-інтернатів, працівники Міністерства соціальної політики України та 

департаментів соціального захисту населення в областях. 

Крім того, у грудні 2015 року проведені семінар-наради з директорами 

інтернатних установ Закарпатської та Тернопільської областей за участю 

координаторів зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини в Закарпатської та Тернопільські областях Григор’євим О.В. та 

Шевченком В.П. з питань дотримання прав національних меншин та підопічних 

інтернатних установ. 

 

Рекомендації 

 

Щодо вдосконалення законодавства та організаційного забезпечення: 

Кабінету міністрів України 

1. Вжити заходи щодо пришвидшення затвердження проекту 

Типового положення про психоневрологічний інтернат, дитячий 

будинок-інтернат, будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

інвалідів. 

2. Вжити заходи щодо нормативного врегулювання питання 

ліцензування господарської діяльності з медичної практики та 

діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів. 

3. Розробити санітарні правила і норми облаштування, у 

тримання і організації режиму інтернатних установ системи соціального 

захисту населення різних форм власності.  

4. Унормувати організацію санітарно-гігієнічних і 

протиепідемічних заходів в інтернатних установах. 

5. Вжити заходи щодо обов’язкового територіального 

медичного обслуговування стаціонарних установ системи соціального 

захисту населення закладами охорони здоров’я (поліклініки, лікарні 

тощо). 
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6. Вжити заходи щодо проведення навчання персоналу 

(середнього та молодшого медичного персоналу, працівників кухонь, 

обслуговуючого персоналу) особливостям надання медичної допомоги, 

догляду, спілкуванню, обслуговуванню людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю, особливо з розладами психіки та інтелектуальною 

недостатністю із залученням фахівців різних медичних та немедичних 

спеціальностей, представників громадського сектору у конкретній 

галузі тощо. 

7. На виконання статті 23 Закону України «Про психіатричну 

допомогу» вжити заходи щодо організації проведення огляду 

підопічних психоневрологічних інтернатів (відділень) лікарською 

комісією за участю лікаря-психіатра з метою вирішення питання щодо 

подальшого їх утримання у цих закладах або щодо можливості 

перегляду рішень про недієздатність тих, хто такими визнаний.   

  

Міністерству соціальної політики України  

1. Удосконалити норми чисельності спеціалісті різного фаху 

(введення спеціалістів різних спеціальностей тощо) в інтернатних 

установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг).   

2. Врегулювати питання стосовно застосування фізичної ізоляції 

та фіксації до осіб з розладами психіки в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення. 

3. Розробити порядок обліку, зберігання та контролю за 

витрачанням частини (25 %) пенсійних виплат та допомог підопічних.  

4. Розробити методологічні рекомендації щодо організації 

реабілітаційного та абілітаційного процесів для осіб з інвалідністю та 

людей похилого віку.    

Щодо організаційного та матеріального забезпечення інтернатних 

установ системи соціального захисту населення: 

1. Вжити заходи щодо недопущення у подальшому катування, 

жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, 

поводження чи покарання. 

2. Вжити заходи щодо стовідсоткового фінансування 

інтернатних установ з метою проведення капітальних та поточних 

ремонтних робіт, забезпечення підопічних та вихованців належним 

харчуванням, медикаментами, одягом, взуттям, засобами гігієни тощо. 

3. Проводити постійно діючи курси для працівників 

стаціонарних установ системи соціального захисту населення та закладів 

для Служби у справах дітей щодо дотримання прав та свобод осіб, які 

перебувають у зазначених закладах.   

4. За необхідності організовувати виїзні засідання МСЕК до 

інтернатних установ щодо розробки та коригування індивідуальних 

програм реабілітації осіб з інвалідністю.   
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5. Вжити заходи щодо швидкого реагування адміністраціями 

інтернатних установ стосовно неналежного виконання обов’язків 

опікунами, призначеними за рішенням суду задля їх заміни. 

6. Вжити заходи щодо дотримання нормативу житлової площі 

на одну особу відповідно до чинного законодавства. 

7. Створити умови для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до об’єктів фізичного оточення. 

8. Дотримуватися стовідсоткового виконання натуральних норм 

харчування. 

9. Удосконалити організацію проведення культурно-масових 

заходів. 

10. Забезпечити здійснення прогулянок для всіх підопічних та 

вихованців без винятку. 

11. Замінити застарілі та пошкоджені ліжка новими. 

12. Переобладнати ґрати на вікнах відповідно до вимог Правил 

пожежної безпеки в Україні від 30.12.2014 р. № 1417.  

13. Забезпечити належні умови проживання підопічних та 

вихованців, наближених до домашніх. 

14. Виконати норми чинного законодавства стосовно роздільного 

проживання вихованців до 18 років від дорослих підопічних. 

15. Облаштувати прогулянкові майданчики накриттям для 

захисту від атмосферних опадів чи надмірного сонячного проміння. 

16. Вжити заходи щодо переведення підопічних Бережанського  

психоневрологічного інтернату в інші приміщення.  

17. Організувати цілодобовий та безперешкодний доступ 

підопічних та вихованців інтернатних установ до здійснення санітарно-

гігієнічних процедур. 

18. Проводити профілактичні заходи стосовно здорового способу 

життя. 

19. Обладнати перегородки між унітазами та душовими лійками. 

20. Забезпечити вільний цілодобовий доступ до питної води. 
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3.9. Результати моніторингу закладів системи охорони здоров'я 

 

Загальна характеристика місць несвободи системи охорони здоров'я 

Станом на 01.01.2015 р. близько 1 млн. 690 тис. жителів України 

потребували психіатричної та наркологічної допомоги, що склало 3,94% 

населення України (з них близько 712 тис. жителів – потребували наркологічної 

допомоги, що склало 42,1 % від всіх осіб з розладами психіки та поведінки). 

Кількість хворих на розлади психіки та поведінки досягла 197 тис. осіб, 

що склало 460,3 на 100 тис. населення (з них – внаслідок вживання 

психоактивних речовин - близько 118 тис., що склало 59,6% від всіх осіб з 

розладами психіки та поведінки). 

На початок 2015 року в Україні функціонувало 62 

психіатричні/психоневрологічні лікарні на 31 тис. ліжок. З них одна лікарня з 

суворим наглядом, 12 лікарень з відділеннями з посиленим наглядом. 
 

 
 

Система стаціонарних закладів паліативної та хоспісної допомоги 

знаходиться у стадії розвитку. За даними Міністерства охорони здоров'я 

України станом на січень 2015 року в країні функціонували 2 центри 

паліативної та хоспісної допомоги (мм. Івано-Франківськ та Харків), 7 хоспісів 

(Львівська, Волинська, Житомирська, Чернівецька, Харківська та Херсонська 

області) та близько 60 відділень (палат) паліативної та хоспісної допомоги, у 

яких розгорнуто близько 1,5 тис. ліжок для паліативних хворих, при 

мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок. 

Протягом 2015 року працівники Департаменту НПМ здійснили 37 візитів 

до закладів системи охорони здоров'я: 17 психіатричних психоневрологічних 

лікарень, 3 лікарні «Хоспіс» і 7 відділень паліативної та хоспісної допомоги, а 

також 10 будинків дитини. 

Серед них: 

 Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України; 

 Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня; 

 Київське обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання; 
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 Київська клінічна психоневрологічна лікарня №1; 

 Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня; 

 Київська клінічна психоневрологічна лікарня №3; 

 Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. Малььцева; 

 Маріупольська міська психіатрична лікарня №7; 

 Хмельницька обласна психіатрична лікарня №1; 

 Левоньківська психіатрична лікарня; 

 Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я; 

 Берегівська обласна психіатрична лікарня; 

 Сватівська обласна психіатрична лікарня; 

 Вінницька обласна психіатрична лікарня №2; 

 Краматорський будинок дитини; 

 Надвірнянський будинок дитини; 

 Хмельницький спеціалізований будинок дитини «Берізка»; 

 Криворізький спеціалізований будинок дитини; 

 Житомирський обласний спеціалізований будинок-дитини; 

 Волинський обласний спеціалізований будинок-дитини; 

 Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини; 

 Херсонський обласний будинок дитини; 

 Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини; 

 Обласний клінічний центр паліативної допомоги м.Івано-

Франківськ; 

 Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ – інфекції та 

боротьби зі СНІДом; 

 Центр медико-соціальної реабілітації міської лікарні №10 

м.Маріуполь; 

 Мукачівська районна клінічна лікарня: геронтологічне та 

онкологічне відділення; 

 Херсонська обласна лікарня «Хоспис»; 

 Волинська обласна лікарня «Хоспіс»; 

 Хоспис Святої Олени м. Коростень; 

 Хмельницький центр СНІДу; 

 відділення паліативної медицини Дубенського медичного коледжу; 

 відділення паліативної та хоспісної допомоги при МКЛ №15 

м. Дніпропетровськ. 

Під час візитів представники керівництва установ не перешкоджали 

членам моніторингових груп у доступі до місць несвободи. 

Водночас, 30.09.2015 р. під час відвідування Херсонської обласної лікарні 

«Хоспіс» головний лікар Бандурко В.А. відмовився допустити до лікарні 

моніторингову групу, надати необхідні документи. У зв'язку із 

перешкоджанням законним вимогам Уповноваженого з прав людини на 

головного лікаря було складено протокол про адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 188
40

 КУпАП. 
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Рішенням Суворівського районного суду м. Херсона від 09.11.2015 р. 

головного лікаря Херсонської обласної лікарні «Хоспіс» було визнано винним у 

вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-40 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (рішення набрало 

чинності). 

 

Проблеми і недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до 

установ системи охорони здоров'я 

Моніторинг психіатричних (психоневрологічних) закладів 

Порушення права на особисту присутність у судовому засіданні при 

розгляді справ про госпіталізацію в примусовому порядку, продовження, зміну 

або припинення застосування примусових заходів медичного характеру тощо. 

Під час моніторингових візитів продовжується виявлення практики 

позбавлення права пацієнтів на участь у судових засіданнях при розгляді їхніх 

справ. Керівництво лікарень наполягає на тому, що пацієнти самі 

відмовляються від участі в таких засіданнях. Утім аналіз судових ухвал дає 

підстави для сумнівів у добровільності таких відмов. Зокрема, важко пояснити 

одностайність у відмові брати участь у судовому засіданні всіх 45 пацієнтів 

Української психіатричної лікарні з суворим наглядом МОЗ України. Як 

вбачається з ухвал, суддя Красноармійського районного суду м. 

Дніпропетровська Григоренко Д. Ю. всі 45 справ розглядав в один день 

(05.11.2015 р.) без їх участі. Лише при розгляді однієї з них був присутній 

законний представник пацієнта. При цьому суддя прийняв рішення виключно 

на підставі розгляду пропозицій лікарів, викладених у заявах, поданих 

лікарнею. Тільки одному з 45 пацієнтів було змінено примусовий захід. 

У ТМО «Психіатрія» у місті Києві пацієнти при спілкуванні під час візиту 

повідомили, що також не брали участі у жодному із судових засідань про 

продовження примусових заходів медичного характеру. Лікарня звернулась до 

суду щодо організації відео конференцій, однак питання не вирішується. 

В якості позитивного прикладу впровадження практики застосування 

відео-конференції можна відзначити досвід Вінницької обласної психіатричної 

лікарні № 2 лікарі та Івано-Франківської обласної психоневрологічної лікарні 

№ 3. 

 

Довготривале перебування у лікарнях 

У низці психіатричних лікарень, зокрема, Левоньківській психіатричній 

лікарні Чернігівської області, КУ «Одеський обласний медичний центр 

психічного здоров'я» та ін., виявлено безпідставне тривале перебування 

пацієнтів, у тому числі недієздатних. Так, серед пацієнтів Левоньківської 

лікарні були пацієнти, які «лікувались» понад двадцять років. Фахівці з 

психіатрії визнають, що існують психічні захворювання, які є протипоказом для 

поміщення до психоневрологічних інтернатів. Особи з такими захворюваннями 

не можуть проживати і в громаді. Відтак доцільно створити у лікувальних 

закладах відділення, де здійснювався б нагляд за такими особами. Такі види 

відділень мають бути передбачені в типовому статуті 
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психіатричної/психоневрологічної лікарні, яке й досі відсутнє. 

 

Невиконання опікунами своїх обов’язків щодо повнолітніх 

недієздатних осіб 
Часто опікуни не забирають після лікування своїх недієздатних 

підопічних додому. Водночас вони не влаштовують їх до психоневрологічних 

установ, оскільки тоді необхідно перераховувати на інтернат 75% пенсії 

підопічного. При перебуванні хворого в лікарні, навіть тривалий час, опікуни 

отримують всю пенсію, але не витрачають її на потреби підопічних. При цьому 

фактично відсутній контроль за виконанням опікунами своїх обов'язків. Так, 

під час моніторингу Одеського обласного медичного центру психічного 

здоров'я встановлено, що з 338 недієздатних пацієнтів, які тривалий час 

лікуються, 114 могли б бути влаштовані до інтернатів системи соціального 

захисту населення. За інформацією в.о. заступника голови Одеської обласної 

державної адміністрації Бобровської С. А. саме опікуни заперечували проти 

такого влаштування. Випадки відмови опікунів забирати підопічних після 

виписки встановлена й у інших лікувальних закладах. 

 

Відсутність порядку отримання, використання та зберігання 

пенсійних коштів пацієнтів 
Нормативно не урегульоване питання отримання соціальних виплат 

недієздатних пацієнтів у разі, якщо їм не призначено опікуна. Відтак 

порушуються їхні права. Особливо гострою ця проблема є для пацієнтів, до 

яких застосовані примусові заходи медичного характеру, які роками 

перебувають в лікувальних закладах. 

У Левоньківській психіатричній лікарні в ході моніторингового візиту 

виявлена ситуація, коли персонал розпоряджався пенсійними коштами навіть 

дієздатних пацієнтів, що не передбачено жодним нормативним актом. Аналіз 

журналу витрат пенсій свідчить, що ці кошти витрачаються не лише на 

продукти, у тому числі хліб, а й на потреби лікарні: ремонт і будівельні 

матеріали, придбання постільної білизни тощо. Крім того, пацієнти платили по 

50 грн на місяць за прання і ремонт білизни. При цьому в штаті є швачка, яка 

отримує заробітну плату, у тому числі й за ремонт одягу. 
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Натомість у Вінницькій обласній психіатричній лікарні № 2 особам, до 

яких застосовані примусові заходи медичного характеру, не дозволяється 

користуватися власними коштами. Відповідно, такі пацієнти не мають змоги 

використовувати власні кошти навіть на придбання найнеобхідніших речей і 

залежать від опікунів (якщо такі є). Треба зазначити, що до багатьох осіб не 

навідуються родичі, які б могли приносити передачі. 

Чинна Інструкція по прийманню, обліку, зберіганню та видачі речей, 

грошей, грошових документів і цінностей, що належать хворим, які знаходяться 

в лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я, затверджена наказом 

МОЗ СРСР від 17.10.1986 р. № 1374, не регламентує порядок отримання 

соціальних виплат недієздатними пацієнтами, яким не призначено опікунів. 

 

Порушення права на реабілітацію 

У Левоньківській психіатричній лікарні окрім «трудотерапії» взагалі 

відсутні інші види реабілітації. При цьому, у всіх реабілітаційних програмах 

закладу зазначений вид реабілітації «відновлення трудових навичок», попри те, 

що в закладі немає жодного фахівця з реабілітації, у тому числі 

трудінструкторів. Згідно «Журналу працетерапії» частина пацієнтів 

безкоштовно працювала по 7-11 годин на день на фермі, заготовці сіна, у 

майстерні. Така праця кваліфікується персоналом як трудова реабілітація з 

відновлення навичок роботи у сільському господарстві. Але враховуючи даний 

вид трудової діяльності, особливо з урахуванням її тривалості, відповідно до 

вимог ст. 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» має передбачатися 

відповідна винагорода. 

В закладі відсутні умови для фізичної та фізкультурно-спортивної, 

психологічної реабілітації. Пацієнти, які не працювали, фактично весь час 

перебували, навіть приймали їжу, на прогулянковому майданчику, де вони 

сиділи або лежали на сколочених дощатих трапах на землі. 
 

 
 

У відділенні з посиленим наглядом Київської міської психіатричної 

лікарні №3 пацієнти можуть тільки малювати, ліпити з пластиліну, читати 

книги, застаріли газети та вечорами дивиться телевізор у холі. 

Психотерапевтичні та реабілітаційні заходи для пацієнтів майже недоступні, 

тому що у лікарні для цього немає спеціалістів. 
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Порушення права та отримання паспорта та соціальної допомоги 
Ця проблема є системною, адже фактично у кожній з відвіданих лікарень 

перебувають пацієнти без документів. Так, у Вінницькій обласній 

психіатричній лікарні № 2 вже 10 років лікується пацієнт Р., який без 

документів переведений з Української психіатричної лікарні з суворим 

наглядом МОЗ України. У ТМО «Психіатрія» у місті Києві лікувалися три 

пацієнтки, у яких відсутні медичні показання для стаціонарного лікування, 

однак вони залишаються досить тривалий час у лікувальному закладі через 

відсутність будь-яких підтверджуючих їх особу документів. Такі пацієнти 

роками не можуть поновити документи і не отримують належних соціальних 

виплат і послуг, їм неможливо встановити групу інвалідності та влаштувати до 

інтернатної установи. 

Заклади звертаються до органів Державної міграційної служби, які 

відповідно до п. 4.11 Положення про Державну міграційну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2014 №360, 

здійснюють ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що 

посвідчують особи. Однак, мають місце випадки, коли органи міграційної 

служби безпідставно вимагають від лікарень збирати довідки і документи, 

необхідні для оформлення паспорту, що не є функцією лікувальних 

психіатричних закладів. 

 

Порушення права на належні умови лікування 

Відсутність терапевтичного середовища через перевантаженість палат у 

більшості відвіданих лікарень, невідповідність житлових умов санітарним 

нормам, недостатню кількість санітарних кімнат. 

Так, в Одеському обласному центрі психічного здоров'я були виявлені 

відділення, які не придатні до проживання пацієнтів. Ліжка в цих відділеннях 

були без постільної білизни, хворі лежали на панцирних сітках прикритих 

старими килимами. Також один з пацієнтів скаржився, що не може лежати у 

своєму ліжку через те, що воно дуже старе і не зручне. Коли монітори зняли 

матрац, виявилося, що панцирна сітка повністю порвана і деякі її частини 

впираються у матрац. 
 

 
 

Фактичний розпорядок дня пацієнтів Левоньківської психіатричної 
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лікарні не відповідає затвердженому головним лікарем і пристосований під 

виконання робіт на господарстві. Так, зокрема, сніданок відбувається о 7-00, а 

не о 8-00, як це зазначено у розпорядку, оскільки вже о 7-15 частина чоловіків 

мають йти на роботу 

У відділеннях цієї лікарні було по одній туалетній кімнаті на одну 

клозетну чашу, що учетверо, а для жінок - ушестеро менше, ніж передбачено 

нормативами. Більш того, цими туалетами міг користуватися лише персонал, 

пацієнти ж навіть узимку вимушені користуватися туалетом на вулиці. Вуличні 

туалети не мали дверей, перебували у антисанітарному та незадовільному 

технічному стані. Вони не пристосовані для людей із психічними розладами та 

обмеженими фізичними можливостями, що є грубим порушенням Конвенції 

ООН про права інвалідів. 

Також було виявлено порушення санітарно-гігієнічних норм, зокрема, 

пацієнти-чоловіки мають можливість помитися лише один раз протягом 10 

днів. При цьому, на 70 пацієнтів у відділенні є лише одна душова кабіна та 

ванна. Влітку ж пацієнти використовують саморобний відкритий душ, 

розташований прямо посередині прогулянкового майданчику. Постільна 

білизна у чоловічому відділенні була дуже брудною, наволочки на подушках 

фактично чорного кольору від бруду. Водночас, у сестри-господарки була 

достатня кількість нової та чистої білизни. Зовнішній вигляд пацієнтів у цій 

лікарні неохайний, вони вдягнені у поношений казенний одяг. 
 

              
                                                     

Дотримання прав осіб, до яких застосовано примусові заходи 

медичного характеру 
У листопаді 2015 року працівниками Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини спільно з іноземними експертами у 

сфері надання психіатричної допомоги з Великобританії, Нідерландів і Литви 

були відвідані психіатричні заклади, в котрі за рішенням суду госпіталізують 

осіб, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру (далі - 

ПХМХ): 

- Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом; 

- відділення з посиленим наглядом Дніпропетровської обласної 

клінічної психіатричної лікарні; 
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- відділення з посиленим наглядом Полтавської обласної клінічної 

психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева; 

- відділення з посиленим наглядом Київського обласного психіатрично- 

наркологічного медичного об’єднання. 

По завершенню моніторингових візитів до зазначених закладів були 

надані рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, який згодом були 

відображені у Підсумковому звіті експертів. Звіт представлений під час 

засідання «круглого столу», присвяченого проблемам судової психіатрії 18 

березня 2016 року. 

Основний висновок експертів: система застосування примусових заходів 

медичного характеру існує лише для обмеження волі та тотального контролю 

пацієнтів, вона не виконує головної функції - лікування і повернення пацієнтів 

у громаду. 

Відповідно до ст. 92 Кримінального кодексу України примусові заходи 

медичного характеру застосовуються з метою лікування та запобігання 

вчиненню суспільно-небезпечних діянь. 

Результати моніторингу установ і аналіз судових рішень дає підстави для 

висновку, що застосовуються ПЗМХ не відповідно до тяжкості захворювання, а 

в залежності від тяжкості кримінального вчиненого діяння. Зокрема, в 

середньому в Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом МОЗ 

України пацієнти перебувають 6-8 років, потім, як правило, переводяться до 

відділень з посиленим наглядом на 4-5 років, лише потім у лікарні із загальним 

наглядом на 2-3 роки. 

Система судової психіатрії потребує реформування через її сьогоднішню 

неефективність, оскільки за відсутності належної реабілітації пацієнти 

втрачають соціальні зв'язки та трудові навички. 

Простежується ситуація, що деякі лікарні, у відділеннях з посиленим 

наглядом, забороняють або обмежують доступ пацієнтів до мобільних 

телефонів. Зокрема, Вінницькій обласній психіатричній лікарні № 2 такий 

порядок існує лише у відділенні з посиленим наглядом, тоді як в інших 

відділеннях такої заборони немає. Унаслідок цього особи, до яких застосовані 

примусові заходи медичного характеру, підтримують зв'язок з рідними, якщо ті 

додзвонюються на стаціонарний телефон відділення. Як говорили деякі з 

пацієнтів, вони не мають зв'язку із своєю родинною протягом дев'яти місяців. 

Унеможливлення у будь-який спосіб підтримання соціального зв'язку із 

родиною є прямим порушенням прав особи на приватне та сімейне життя, що 

гарантоване ст. 8 Європейської Конвенції про захист людини та 

основоположних свобод. 

Система застосування примусових заходів медичного характеру існує 

лише для обмеження волі та тотального контролю пацієнтів, вона не виконує 

головної функції - лікування і повернення в громаду пацієнтів. 

 

Моніторинг закладів, які надають паліативну та хоспісну допомогу 

Досі у деяких регіонах не створено жодного закладу, відділення або палат 

паліативної та хоспісної допомоги (наприклад, у Кіровоградській, Одеській та 
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Київській областях). 

Починаючи з вересня 2014 року, працівники Департаменту з питань 

реалізації національного превентивного механізму здійснили майже 50 

моніторингових візитів до закладів, що надають паліативну та хоспісну 

допомогу (хоспіси, паліативні відділення психіатричних та інших лікарень, 

туберкульозних диспансерів, будинки дитини, інтернатні установи тощо). 

За результатами моніторингу можна зробити наступні висновки: 

Наразі ліжковий фонд та матеріально-технічне забезпечення більшості 

діючих хоспісів та паліативних відділень ще не відповідають міжнародним 

стандартам, а умови перебування пацієнтів у цих закладах не завжди 

задовільні. 

На жаль, сьогодні система поки що не може забезпечити доступність 

та безперервність надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам та 

членам їхніх сімей відповідно міжнародних підходів та стандартів. 

Порушення в організації надання паліативної допомоги при госпіталізації 

до лікувального закладу. 

У статті 35
4
 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я» зазначено, що паліативна допомога надається безоплатно за 

направленням закладу охорони здоров'я, у якому пацієнтові надавалася 

вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична 

допомога, а у статті 43 цього Закону міститься вимога отримання усвідомленої 

згоди на медичне втручання. Вимоги наявності направлення медиків містить і 

Порядок надання паліативної допомоги, затверджений наказом МОЗ України 

від 21.01.2013 р. № 41. Однак у переважній більшості відвіданих закладів 

виявлені порушення цих норм - паліативні хворі госпіталізуються без 

направлень і зазначеної згоди, лише згідно з заявами дітей, племінників, 

похресників тощо. 
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Відсутність застосування знеболюючих для зняття больового 

синдрому 

У Центрі медико-соціальної реабілітації комунального закладу 

Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10» та Хоспісі «Святої Єлени» 

не впроваджуються рекомендації та положення наказу МОЗ України від 

24.04.2012 р. № 311 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при 

хронічному больовому синдромі». Зокрема не застосовуються знеболюючі 

(ненаркотичні та наркотичні) засоби для зняття больового синдрому за 

триступеневою схемою «сходинок» знеболювання ВООЗ, оскільки, як пояснили 

представники зазначених закладів, до них не госпіталізуються хворі з 

онкологічними захворюваннями або, за потреби, викликають бригаду екстреної 

(швидкої) медичної допомоги. 

Відсутність мультидисциплінарної команди як такої або окремих 

фахівців 

У більшості закладів були відсутні фахівці мультидисциплінарної 

команди, як правило - соціальний працівник, психолог або юрист. Це 

унеможливлює забезпечення всебічної підтримки, догляду та соціального 

захисту паліативних хворих. Зазначене є грубим порушенням міжнародних 

стандартів. Зокрема, згідно з нормативами ВООЗ для досягнення цілей 

хоспісної допомоги має бути залучена мультидисциплінарна команда, 

включаючи медичний персонал, а також соціального працівника, психолога, 

юриста, представників релігійних громад, волонтерів. 

 

Відсутність міжсекторальної співпраці, а саме із системою 

соціального захисту, громадськими та благодійними організаціями 

Деякі заклади (відділення, ліжка) паліативної допомоги дублюють 

функції інтернатних закладів. Оскільки частина осіб, які в них знаходяться, не 

потребують паліативної допомоги як такої або мають супутні захворювання 

(порушення психіки, СНІД/ВІЧ, туберкульоз тощо). Такі пацієнти мають бути 



157 

 

переведені до стаціонарних установ системи соціального захисту населення для 

довготривалого догляду та обслуговування. 

 

Відсутність ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

медичної практик Державного комітету України з питань контролю за 

наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. 

Усі відвідані лікарні (окрім Хоспісу «Святої Єлени») мають ліцензію на 

обіг наркотичних засобів. Водночас у паліативних відділеннях міських і 

районних лікарень були відсутні запаси наркотичних та психотропних 

препаратів для знеболення, що є порушенням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, 

зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я» від 13.05. 

2013 р. №333. 

 

Недостатнє фінансування закладів (відділень, палат, ліжок), що 

надають паліативну допомогу, на забезпечення продуктами харчування та 

медикаментами. 

У Львівській міській лікарні «Хоспіс» за кошти місцевого бюджету на 

забезпечення харчуванням виділяється на одну особу на день 8,7 гривень, на 

медикаменти - 9,6 грн.; у паліативному відділенні «Хоспіс» Київської міської 

клінічної лікарні № 10 - 8,0 та 2,0 грн. відповідно; у відділенні паліативної 

медицини Лубенського медичного коледжу - 5,8 та 5,0 грн.; у Центрі медико- 

соціальної реабілітації міської лікарні № 10 Маріупольської міської ради - 11,6 

та 4,0 грн.; в Обласному клінічному центрі паліативної допомоги Івано- 

Франківської області - 11,9 та 23,8 грн. 

Недостатнє фінансування призводить до того, що у кожному закладі є 

благодійний фонд. Внески до зазначено фонду становлять 0,5 – 2,0 тис. грн. 

Наприклад, у Хоспісі «Святої Єлени» щомісячний внесок становить 2,0 

тис. грн., у «Хоспісі» Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні - 1,0-

1,5 тис. грн., у геронтологічному відділенні «Госпіс» Мукачівської центральної 

районної лікарні – 0,5 – 1,2 тис. грн., у Волинській обласній лікарні «Хоспіс» – 

1,2 тис. грн. 

Недостатнє фінансування призводить до того, що забезпечення 

одноразовими підгузками, крім внеску до благодійного фонду, відбувається за 

рахунок родичів. 

 

Неналежне надання медичної допомоги 

У паліативному відділенні «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні 

№10 на пацієнтів, які знаходяться тривалий час (іноді роками), періодично 

оновлюється медична карта стаціонарного хворого без внесення до неї 

виписного епікризу з попередньої медичної карти стосовно проведення 

медичних оглядів, в тому числі флюорографічне обстеження. Тому встановити 

терміни перебування хворого на стаціонарному лікуванні та обсяг медичних 
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обстежень, який було проведено впродовж лікування, неможливо. 

Для обстеження хворих осіб спеціалістами залучаються лікарі закладу, до 

структури якого входить це відділення. Журнал викликів консультантів до 

відділення належним чином не ведеться: останній запис зроблено 07.08.2012 р., 

хоча в іншій звітності залучення лікарів консультантів зазначалось і пізніше. 

У Хоспісі «Святої Єлени» та Центрі медико-соціальної реабілітації 

комунального закладу Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10» 

медична допомога надавалась з порушеннями нормативів: 

- медична документація велась не у відповідності до встановлених 

вимог МОЗ України; 
 

  
 

- пацієнтами не надавалась інформована добровільна згода пацієнта на 

проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення 

(форма № 003-6/о), що затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 14.02.2012 р. №110 «Про затвердження форм первинної облікової 

документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у 

закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування»; 

- відсутні листки лікарських призначень (форма № 003-4/о), що 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.05.2013 р. 

№ 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій 

щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які 

надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, 

незалежно від підпорядкування та форми власності»; 

- були наявні прострочені медикаменти. 

 

Дискримінація 

- у хоспісному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 10 

встановлено факт упередженого ставлення медичного персоналу до деяких 

категорій пацієнтів, які перебувають у закладі, а саме до бездомних людей, а 

також людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Саме за цією ознакою їх 
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поселяють у палати на другому поверсі, які потребують термінового ремонту; 

- на сайті відділення паліативної медицини Лубенського медичного 

коледжу
1
 зазначені покази та протипоказання до госпіталізації, серед яких є 

соціально-побутові протипоказання. А саме: особи без постійного місця 

проживання та реєстрації, а також одинокі (як виняток, госпіталізувати 

можна, якщо одночасно з направленням буде пред'явлено гарантійний лист від 

організації, установи, підприємства, тощо, що бере на себе зобов'язання 

провести поховання, в разі смерті особи направленої до закладу); 

- відповідно до Положення про Центр медико-соціальної реабілітації 

комунального закладу Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10», 

першочерговим правом на влаштування до закладу користуються одинокі 

громадяни, які уклали спадкові договори з міською радою (рішення сесії 

Маріупольської ради від 25.01.2011 р. № 6/3-200). При цьому належних умов і 

кваліфікованого догляду, а також соціально-психологічної допомоги у Центрі 

не надавалось; 

- при госпіталізації хворого до Комунальної Львівської міської лікарні 

«Хоспіс» родичі пацієнта погоджують його влаштування з головним лікарем 

закладу. Під час спілкування з працівниками закладу було з'ясовано, що у 

лікарні надають паліативну допомогу тільки хворим, які мають родичів. Було 

декілька випадків перебування у лікарні самотніх хворих, але це швидше 

виключення, ніж за правило. 

 

Неналежні умови перебування 

- у хоспісному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 10 на 

час візиту була відсутня гаряча вода, що унеможливлювало проведення 

гігієнічних процедур, незадовільні температурні умови (+14С
0
), у деяких 

палатах незадовільна якість прибирання; 

через відсутність ліфта або підйомника у лікувальному закладі відсутній 

доступ малорухомих пацієнтів до свіжого повітря. Важкохворих пацієнтів 

працівники та родичі доставляють на верхні поверхи на ношах та гамаках 

(паліативне відділення Львівської міської лікарні № 4, хоспісне відділення 

Київської міської клінічної лікарні № 10, Львівська міська лікарня «Хоспіс», 

відділенні хоспісної та паліативної допомоги Миколаївського обласного 

протитуберкульозного диспансеру). Саме через відсутність можливості вільно 

пересуватися малорухомим пацієнтам між поверхами і захаращеність запасних 

виходів призвела до смерті пацієнта під час пожежі у хоспісному відділенні 

Київської міської клінічної лікарні № 10; 

- у закладах не створено умов для безперешкодного доступу 

маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам Державних 

будівельних норм України (ДБН В.2.2 – 17:2006. «Будинки і споруди. 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»); 
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- недостатня кількість приліжкових столиків для зручного годування 

ліжко хворих пацієнтів (хоспісне відділення Київської міської клінічної лікарні 

№ 10), 

- санітарні кімнати не облаштовані спеціальними умовами для 

пацієнтів з особливими потребами: пацієнти на візку не мають можливості 

скористатись стаціонарним туалетом, ванною або душовою кабіною (відділення 

паліативної допомоги Львівської міської лікарні «Хоспіс», Обласний клінічний 

центр паліативної допомоги Івано-Франківської області, геронтологічне 

відділення «Хоспіс» Мукачівської районної клінічної лікарні); 

- порушення права на приватність (розміщення деяких ліжок впритул 

одне до одного, велика скупченість пацієнтів у палатах, відсутність 

індивідуальних тумбочок та шаф, палати не обладнані ширмами для створення 

особистого простору для пацієнта; 

- палати не обладнані кнопками виклику медичного персоналу; 

- відсутні окремі ритуальні приміщення та кімнати для молитов для 

усамітнення та сповіді священику різних конфесій; 

- відсутні скринька та журнали для скарг та пропозицій; 

- на інформаційних стендах відсутня інформація про адреси і телефони, 

за якими можна звернутися, якщо права пацієнтів та працівників порушуються. 

Відсутні графік особистого прийому керівника, інших працівників закладу; 

 

Моніторинг будинків дитини 

З 1987 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виділила 

паліативну допомогу в окремий розділ. У 1998 році ВООЗ виділила в окремий 

розділ медицини надання паліативної допомоги дітям.  

ВООЗ дає окремо визначення паліативної допомоги дітям, призначення 

якої – активна і повна турбота про фізичний стан, розумові здібності й 

душевний стан дитини, що також включає надання підтримки дитині та її 

родині (матері і татові, бабусі та дідусеві). Паліативне лікування повинне бути 

доступним для хворої дитини цілодобово, починається з моменту 

діагностування захворювання й продовжується, незважаючи на те, чи отримує 

дитина відповідне лікування чи ні. 

На сьогодні у правовому полі діє наказ МОЗ від 21.01.2013 р.  № 41 «Про 

організацію паліативної допомоги в Україні», яким затверджено Порядок 
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надання паліативної допомоги. Однак у зазначеному нормативно-правовому 

акті зовсім немає жодної норми про надання паліативної допомоги дітям. 

Наразі в Україні тільки при Надвірнянському будинку дитини (Івано-

Франківська область) функціонує паліативне відділення на 15 місць, яке 

призначене для цілодобового кваліфікованого догляду, надання медичної і 

соціальної допомоги інкурабельним дітям, хронічним хворим дітям у 

термінальній стадії, хворим дітям з вираженим больовим синдромом. 

Стаціонар розташований у триповерховій пристосованій будівлі. 

Вихованці розміщені у палатах від 1 до 4 осіб. Є облаштовані куточки для 

відпочинку, усамітнення та молитов.  

У паліативному відділенні будинку дитини підтримують не лише дітей, а 

й їхні родини. Матусь вчать вправ, які можуть робити з дітьми.  А тих, чиї дітки 

дуже «важкі» і лежачі, підтримують спілкуванням з психологом. 
 

 
 

Рис. 3.9.1. Кількість будинків дитини в Україні (МОЗ) 
 

 
 

Рис. 3.9.2. Кількість дітей в будинках дитини (МОЗ) 
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Проблеми і недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до будинків 

дитини: 

1. У будинку дитини «Антошка» та дошкільному дитячому будинку №3 

«Гайок» Донецької обласної ради (м. Краматорськ) перебували 16 ВІЛ- 

позитивних дітей та 12 дітей від ВІЛ-позитивних матерів. Зазначені малюки 

екстрено потребували обов'язкових періодичних обстежень на базі 

спеціалізованої лабораторії, зокрема, визначення кількості CD4-лімфоцитів в 

крові та визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові. Такі 

обстеження необхідні для своєчасного призначення специфічного лікування та 

вирішення питань щодо подальшої тактики лікування. До жовтня 2014 року всі 

необхідні обстеження та лікування малюки отримували у відповідних медичних 

закладах м. Донецька, але вони знаходяться на тимчасово непідконтрольній 

Україні території. 

2. Після чотирьохрічного віку діти-інваліди (особливо інкурабельні діти 

у термінальній стадії) переводяться до дитячих будинків-інтернатів IV профілю 

(для дітей різного ступеня розумової відсталості, які мають складні фізичні 

вади, не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись). Відомче 

розмежування закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення 

ускладнює формування комплексу необхідних медичних і соціальних заходів, 

які передбачає паліативна допомога невиліковно хворим дітям. Будинок дитини 

майже не забезпечує соціальну складову паліативної допомоги - штатні розписи 

не містять посад соціального працівника, психолога, юриста-консультанта, а 

дитячий будинок-інтернат - ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з медичної практики й відповідного лікарського та медичного 

персоналу для належного медичного обслуговування та догляду. 

3. Відсутній механізм міждисциплінарної координації та належної 

міжвідомчої співпраці як на центральному, так і на місцевому рівнях. У 

поєднанні з недостатнім фінансуванням це не дозволяє сформувати комплекс 

послуг та відповідні умови для досягнення належної якості життя хворої 

дитини та її сім'ї, вирішення їхніх фізичних, психологічних, духовних та 

соціальних проблем. 

4. Відповідно до Державної цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2007 р. № 1242 (далі - Державна програма), та наказу МОЗ України «Про 

заходи щодо розвитку будинків дитини» від 02.02.2010 р. №70 при більшості 

будинках дитини створені реабілітаційні відділення, основними завданнями 

яких є проведення комплексної медичної та психолого-педагогічної 

реабілітації, забезпечення умов для відновлення здоров'я дітей області. 

Натомість, на сьогоднішній день будинки дитини керуються у своїй 

діяльності Типовим положенням про будинок дитини, затверджене наказом 

МОЗ України від 18.05.1998 р. № 123, яке застаріле і потребує негайних змін. 

Ще восени 2015 року на сайті МОЗ було оприлюднено проект спільного 

наказу МОЗ та Мінсоцполітики «Про затвердження Типового положення про 

будинок дитини», який на кінець року ще не затверджений. 
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5. У будинках дитини проблематичні переводи ВІЛ-інфікованих дітей 

до дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення. 

Підготовка всіх необхідних документів, відсутність у регіоні установ саме IV 

профілю призводить до довготривалого оформлення путівки на влаштування. 

Так, для того, щоб перевести дитину-інваліда з Волинського обласного 

спеціалізованого будинку дитини до інтернатної установи соціального захисту 

населення витрачено багато часу. У Волинській області немає дитячого 

будинку-інтернату IV профілю. Тому Департамент соціального захисту 

населення Волинської ОДА вимушений звертатися до департаментів інших 

регіонів щодо влаштування такої дитини. І в результаті дитину через майже 1,5 

роки дитину влаштували до Всеукраїнського центру реабілітації інвалідів 

«Віра, Надія, Любов». 

6. Працівники будинків дитини користуються застарілими існуючими 

нормативними документами, використання яких суперечить сучасним 

стандартам. Наприклад, норми харчування, затверджені наказом МОЗ України 

від 28.06.1994 р. № 112 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без 

піклування батьків», не передбачають використання будинком дитини борошна 

у приготуванні страв. Використання солі не передбачається у їжі для дітей до 

одного року. Дотримання застарілих норм створює ситуацію, коли керівництво 

закладів вимушено їх порушувати, додаючи, наприклад, сіль в пюре дітям 6-

місячного віку, або використовувати борошно для виробів із тіста для дітей до 4 

років. Дотримання норм залишає дітей без випічки або виробів з додаванням 

борошна. 

7. Табелі оснащення будинків дитини, затверджені наказом МОЗ 

України від 03.07.2001 р. № 256 «Про затвердження Табеля оснащення 

будинків дитини», містять застарілий перелік медичної апаратури. Актуальним 

є створення нового переліку, який включатимете сучасну реабілітаційну і 

медичну апаратуру та інші необхідні предмети одягу, взуття, білизни тощо. 

Заклади не можуть офіційно придбавати навіть підгузки у зв'язку з відсутністю 

у переліку такого найменування. 

 

Реагування  на рекомендації, надані за результатами моніторингових 

візитів у 2015 році 

Тривалий час не вирішувалось питання регламентації застосування 

фізичного обмеження при лікуванні осіб з психічними розладами. 

Надсилались акти реагування Уповноваженого з прав людини (подання 

Прем'єр-міністру України ще у 2013 році), а також надавались рекомендації у 

Спеціальних доповідях «Моніторинг місць несвободи в Україні: стан реалізації 

національного превентивного механізму» (за 2013 і 2014 рр.) прийняти 

нормативно-правовий акта щодо регламентації застосування фізичного 

обмеження. 

Відсутність належної правової регламентації призводила до різного 

застосування фізичного обмеження пацієнтів: в одних лікарнях для фізичної 
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фіксації використовують простирадла, в інших саморобні петлі. Оскільки 

йдеться про обмеження прав людини, такі процедури мають бути чітко 

регламентовані. 

Слід зазначити, що у Європейському суді з прав людини зареєстрована 

справа «Лідія Іванівна Дергаченко проти України» (справа №18060/13), 

матеріали якої наразі перебувають на вивченні суддів. Судом серед інших 

досліджується питання урегулювання в українському законодавстві проблеми 

застосування фізичного обмеження в психіатрії. 

Лише у 23.03. 2016 році прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження 

Інструкції про порядок застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при 

наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади та 

Протоколу застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні 

психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади». 

Після візиту до Левоньківської психіатричної лікарні, де було виявлено 

низку грубих порушень, надіслане подання Уповноваженого з прав людини 

Міністру охорони  здоров'я України,листи голові Чернігівської 

облдержадміністрації та прокурору Чернігівської області. 

Прокуратура Чернігівського району здійснювала кримінальне 

провадження за ч.1 ст. 367 КК України (службова недбалість) щодо 

неналежного виконання посадовими особами Левоньківської психіатричної 

лікарні службових обов'язків із забезпечення належного перебування хворих у 

лікувальному закладі, яке було закрите, оскільки виявлені порушення не 

спричинили істотної шкоди. 

Облдержадміністрація повідомила про вжиті заходів реагування: 

- у відділенні № 1 проведена заміна пошкодженого посуду та часткове 

оновлення м'якого інвентарю; 

- адміністрацією закладу налагоджено співпрацю з волонтерами, 

Українською Православною церквою Київського патріархату, благодійним 

фондом «Свої», Чернігівською християнською місією «Милосердя та духовне 

відродження», за допомогою яких створені запаси одягу для малозабезпечених, 

соціально-незахищених пацієнтів; 

- за рахунок позабюджетних надходжень силами працівників лікарні у 

відділеннях здійснені часткові косметичні ремонти для покращення умов 

перебування хворих, у відділенні № 5 - ремонт санвузла для пацієнтів, 

передбачена заміна сантехнічного обладнання та облаштування; 

- розроблений проект благоустрою прогулянкових двориків. У дворику 

відділення № 15 встановлено альтанку для відпочинку, дворик відділення № 19 

обладнано лавками; 

- з метою вирішення питання вітамінізації харчування хворих закладом 

укладені угоди з фермерськими господарствами на постачання фруктів та 

овочів, адміністрація закладу звернулася за допомогою до волонтерів, 

фермерських господарств та садових товариств; 

- лікарнею налагоджена співпраця з обласним центром з профілактики та 

боротьби зі СНІДом щодо обстеження пацієнтів з психічними розладами на 

ВІЛ-інфекцію та забезпечення антиретровірусною терапією; 
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- наказом Управління охорони здоров'я Чернігівської 

облдержадміністрації від 14.08.2015 р. №168 тимчасово призупинено 

госпіталізацію хворих до Левоньківської психіатричної лікарні; 

- з метою розвантаження палат та приведення використання площ 

приміщень у відповідність до санітарних норм 20 хворих переведено до 

стаціонарних відділень обласної психоневрологічної лікарні, вирішується 

питання по переведенню 10 хворих до соціальних установ; 

- з метою забезпечення належного лікування хворих, які перебували на 

стаціонарному лікуванні в Левоньківській психіатричній лікарні, фахівцями 

обласної психоневрологічної лікарні надана практична допомога у складанні 

локальних протоколів лікування хворих з психічною патологією, зокрема 

лікування епілепсії; 

- у закладі проведена робота по впорядкуванню обліку і використання 

особистих коштів пацієнтів, зокрема забезпечено індивідуальний облік 

грошових коштів та контроль за їх використанням; 

- придбано необхідну кількість предметів власної гігієни, забезпечено 

контроль за щоденними гігієнічними процедурами та прийняттям банних 

процедур. 

Під час відвідання Київської психіатричної лікарні № 3 були виявлені 

численні порушення у психо-туберкульозному відділенні. Зокрема, не 

виконувався інфекційний контроль, відсутня вентиляція в палатах та медичних 

кабінетах відділення. Палати для хворих на заразну форму туберкульозу 

знаходились в одному боксі з палатою для хворих на не заразну форму і були 

відмежовані лише дверима, що створювали загрозу для оточуючих. Не 

забезпечувався індивідуальний захист органів дихання медичних працівників, 

які надавали медичну допомогу у відділенні. Був відсутній спеціальний режим 

харчування туберкульозних хворих, він не відрізнявся від харчування пацієнтів 

інших відділень, яке і так було мінімальне: 4,8 грн. на добу за рахунок міського 

бюджету. Така організація медичної допомоги не забезпечувала належних умов 

для одужання пацієнтів. 

Рекомендації щодо усунення недоліків були спрямовані керівництву 

Київської міської державної адміністрації. Реагуванням на них стало тимчасове 

закриття відділення. 

Після надісланих рекомендацій обласні держадміністрації надають 

відповіді про їхнє виконання, однак об'єктивний аналіз можливий лише після 

повторного візиту до установи. 

Так, під час повторного моніторингового візиту (квітень 2015 р.) до 

геронтологічного відділення «Хоспіс» Мукачівської центральної районної 

лікарні Закарпатської області встановлено, що керівництвом лікарні вжиті 

заходи реагування на рекомендації за результатами попереднього візиту. 

Новопризначеним головним лікарем приведено у відповідність до 

нормативів МОЗ медичну документацію зазначених відділень; забезпечено 

безперешкодний доступ до питної води (встановлені кулери з водою) та 

підігріву їжі, яку приносять пацієнтам відвідувачі; старі вікна замінено на 

теплозберігаючі; санітарні кімнати облаштовані стільчиками для приймання 
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водних процедур ліжко хворих пацієнтів. 
 

   
                                                              

Грудень 2014 р. 
 

       
 

Квітень 2015 р. 

Санітарні кімнати та місця для приймання водних процедур (душ) 

обладнані стільчиками для осіб з особливими потребами.  
 

          
 

                 грудень 2014 р.                                             квітень 2015 р.  
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 Однак, залишилися невирішеними проблемні питання. А саме, 

невідповідність назви геронтологічного відділення у статутних документах. 

Замість того, щоб підвищувати доступність кваліфікованої стаціонарної 

медичної допомоги інкурабельним онкологічним та хронічним хворим у 

термінальній стадії, зазначене відділення продовжувало надавати послуги 

пацієнтам в основному із хронічними соматичними захворюваннями, які 

перебували у відділенні досить тривалий час. 

Рекомендації про застосування знеболюючих засобів, що містяться у 

виписках хворих, мали дуже загальний характер, що утруднювало у 

подальшому (на амбулаторному етапі лікування) призначення адекватних схем 

знеболення, у тому числі й наркотичними препаратами. 
 

      
 

У геронтологічному відділенні не вжиті заходи щодо облаштування 

окремого приміщення для їдальні та роздаткової, їжу роздавали у коридорі. 

На підставі аналізу законодавства і системних проблем 10 вересня 2015 р. 

Уповноваженим з прав людини було надіслано подання Міністру охорони 

здоров'я України щодо необхідності внесення змін до законодавства у сфері 

забезпечення прав осіб з психічними розладами. На виконання пропозицій МОЗ 

України та фахівцями Українського науково-дослідного інституту соціальної і 

судової психіатрії та наркології МОЗ України підготовлено законопроект про 

внесення змін до Закону України «Про психіатричну допомогу». У зазначеному 

законопроекті, зокрема, передбачено внесення змін до статті 26 Закону України 

«Про психіатричну допомогу» з метою її приведення у відповідність до 

положень Цивільного кодексу України. 

Також до Верховної Ради України внесено проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання законодавства у 

сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування. Це надасть можливість привести положення 

Закону України «Про психіатричну допомогу» у відповідність до 

Кримінального кодексу України 
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Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році 

За інформацією МОЗ України, з метою реалізації Принципів захисту осіб 

з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги 

фахівцями Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової 

психіатрії та наркології МОЗ України опрацьовується проект форми 

усвідомленої згоди, що відповідає вимогам сучасних міжнародних стандартів. 

Також надана інформація про вжиті заходи щодо розробки медичних 

стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах 

доказової медицини. Зокрема, наказом МОЗ України «Про затвердження 

складу(уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах 

доказової медицини у 2015-2016 роках» від 17.07.2015 р. № 438 створено 

мультидисциплінарні робочі групи з опрацювання медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги за темами «Психічні та 

поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», «Трансексуалізм», 

«Посттравматичний стресовий розлад», 

Мультидисциплінарною робочою групою підготовлено проект медико- 

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою 

«Посттравматичний стресовий розлад», який розміщено на веб-сайті МОЗ 

України для громадського обговорення. 

Питання щодо удосконалення надання психіатричної допомоги, зокрема 

за результатами моніторингових візитів працівниками Департаменту з питань 

реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо з'ясування стану 

дотримання прав пацієнтів в психіатричних закладах, розглядалося на нарадах 

головних позаштатних спеціалістів структурних підрозділів з питань охорони 

здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій зі спеціальності 

«Психіатрія». 

 

Рекомендації за результатами моніторингових візитів Верховній Раді 

України: 

– внести зміни до закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» з метою визначення терміну «паліативна медична допомога 

дітям»; 

– внести зміни до законодавства з метою удосконалення надання 

паліативної допомоги дітям, які перебувають на повному державному 

утриманні в закладах систем охорони здоров’я, освіти та соціального захисту 

населення. 

– внести зміни до Закону України «Про психіатричну допомогу» щодо 

визначення терміну «госпіталізація до психіатричного закладу»; 

– внести зміни до Закону України «Про психіатричну допомогу» та 

відповідно до інших нормативно-правових актів щодо уточнення виду 

примусових заходів медичного характеру – як госпіталізація до психіатричного 

закладу з посиленим наглядом; 

– Статтю 26 Закону України «Про психіатричну допомогу» привести у 
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відповідність до Цивільного та Сімейного кодексів України щодо використання 

дефініції «неповнолітня особа». 

 

Міністерству охорони здоров’я: 

– розробити порядок використання особистих коштів недієздатних 

пацієнтів під час тривалого лікування, зокрема при застосуванні примусових 

заходів медичного характеру; 

– спільно з Міністерством соціальної політики  України розробити 

програми реабілітації осіб, які мають психічні розлади і перебувають на 

стаціонарному лікуванні у психіатричних закладах; 

– опрацювати питання запровадження роботи відділень догляду, в 

яких могли б перебувати особи з психічними розладами, котрим протипоказано 

за станом здоров’я перебування в установах системи соціального захисту 

населення; 

– внести зміни до наказу МОЗ «Про організацію паліативної 

допомоги в Україні» від 21.01.2013 № 41 щодо регламентації надання 

паліативної допомоги дітям, а також особам з психічними розладами. 
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РОЗДІЛ 4.  РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ  

 

Як відомо, в Україні національний превентивний механізм працює у 

форматі «Омбудсмен +». Представники неурядових організацій та активісти 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. 

Протягом 2015 року активну участь у заходах з реалізації національного 

превентивного механізму приймали неурядові правозахисні організації 

(Асоціація УМДПЛ, Центр інформації про права людини, Харківський 

інститут соціальних досліджень, Громадська організація MART, 

Всеукраїнська мережа ЛЖВ) та ініціативна група моніторів НПМ. 

Експертна рада 

У 2015 році відбулося 4 засідання Експертної ради, на яких розглядалися 

наступні питання: 

1. Затвердження Плану реалізації НПМ у 2015 році. 

2. Про подальший розвиток та інституалізацію спільноти моніторів 

національного превентивного механізму. 

3. Презентація заходів щодо розвитку спільноти громадських моніторів у 

2015 році. 

4. Затвердження чіткої процедури проведення базового навчання 

громадських моніторів (Програма навчання, алгоритм відбору, текст 

оголошення тощо), складання плану проведення тренінгів з базового 

навчання у 2015 році. 

5. Обговорення проекту Типового порядку проведення моніторингового 

візиту НПМ: положення щодо конфлікту інтересів та захисту 

персональних даних. 

6. Затвердження списку кандидатів у громадські монітори національного 

превентивного механізму за результатами проведення базового 

тренінгу та участі кандидатів у моніторингових візитах НПМ. 

7. Презентація Звіту за результатами оцінки діяльності Експертної ради. 

 

Команда ГО Центр інформації про права людини (ЦІПЛ) здійснює 

комунікаційний супровід діяльності НПМ із 2012 р. від початку роботи 

Національного превентивного механізму в Україні. Впродовж чотирьох років 

значна увага приділялася формуванню сталих зв’язків зі ЗМІ, регулярному 

висвітленню діяльності НПМ, розвитку та наповненню текстовим та 

мультимедійним контентом власних ресурсів спільноти: сайту www.npm.org.ua, 

аккаунтів у соціальних мережах Facebook і Twitter. Журналісти ГО ЦІПЛ 

регулярно висвітлювали ситуацію із дотриманням прав людини у місцях 

несвободи та діяльності національного превентивного механізму як на 

власному ресурсі www.humanrights.org.ua, так і готуючи публікації спеціально 
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для загальнонаціональних видань «Українська правда», «Дзеркало тижня» 

тощо. 

 

Завдяки Центру інформації про права людини моніторська спільнота 

отримала можливість зовнішньої комунікації проблем місць несвободи та 

підвищила навики комунікації зі ЗМІ. Так, 19-20 травня 2015 р. у приміщенні 

Верховної Ради України відбувався «Інформаційний ярмарок-2015». 

Представники моніторської спільноти спільно з працівниками Департаменту з 

питань реалізації НПМ офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини представляли депутатам Верховної Ради України VIII скликання, їх 

помічникам-консультантам та працівникам Апарату Верховної Ради досвід 

реалізації НПМ задля досягнення ефективної законотворчої діяльності 

українського парламенту. У Міжнародний день безневинних дітей – жертв 

агресії, моніторами НПМ 04.04.2016 р. була ініційована акція під Кабінетом 

Міністрів України, під час якої правозахисники закликали Уряд України 

негайно евакуювати дітей-сиріт з зони АТО.  

Також протягом року ГО ЦІПЛ надавав інформаційну підтримку 

заходам, організованим Офісом Уповноваженого ВР України з прав людини, 

зокрема, презентації Щорічної доповіді Уповноваженого про стан реалізації 

НПМ, ініціював проведення прес-конференцій задля висвітлення роботи НПМ 

у зоні АТО, проведення вуличної акції під Кабміном на підтримку дітей, які 

залишаються у місцях несвободи зони АТО.  

Проведення тренінгів та майстер-класів для моніторів та співробітників 

департаменту дозволило подивитися на важливу складову моніторингової 

роботи – написання прес-релізів та оприлюднення даних за результатами 

візитів – під іншим кутом, використовуючи їх як інструмент для досягнення 

змін. Найуспішнішим прикладом такої роботи стало проведення прес-

конференції, присвяченої численним кричущим порушенням, виявленим під 

час моніторингових візитів до психлікарень та інтернатів Чернігівської області. 

Результатом її проведення стали як усунення недоліків у роботі установ 

(проведення ремонтів, забезпечення білизною та памперсами підопічних), так і 

дещо неочікувані – наприклад, листи від працівників інших установ, що 

надходили на адресу учасників прес-конференції та facebook-сторінку НПМ із 

розповідями про порушення, що відбуваються в установах, де вони працюють, 

та повідомленнями про те, що «начальство бачило сюжет і вирішило 

перестрахуватися на випадок вашого приїзду – проводить заміну ліжок у 

відділенні» (з листа), а також пропозиція налагодити обмін інформацією та 

надавати допомогу у вирішенні питань з боку представників ГПУ. Ця співпраця 

між Департаментом з реалізації НПМ та ГПУ успішно триває і досі. 

 

Представники ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» з числа моніторів 

НПМ спільно з представниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини 

протягом 2015 року активно брали участь в якості спікерів у 6 прес-

конференціях. 
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Тобто протягом 2015 року рівень висвітлення проблем підопічних у 

місцях несвободи ЗМІ значно зріс.  

У листопаді 2015 заявка ГО ЦІПЛ на розробку фірмового стилю та 

рекламної кампанії на підтримку Національного превентивного механізму 

перемогла на першому відкритому тендері «Битва агентств», що проводився у 

рамках Днів креативності в Україні, організаторами якого стало Офіційне 

представництво Cannes Lions в нашій країні. Переможцем тендеру стало 

агентство Green Penguin Media, концепція якого лягла в основу майбутньої 

айдентики НПМ в Україні. Ця робота буде продовжена у 2016 р. 

 

Розвиток спільноти моніторів НПМ, налагодження внутрішньої 

комунікації, нові підходи 

Утім усвідомлення потреби забезпечення сталого розвитку як спільноти 

моніторів, так і системи Національного превентивного механізму в Україні в 

цілому, необхідність підвищення впливу НПМ на органи державної влади з 

метою системних змін у місцях несвободи нашої країни, розуміння ролі 

комунікації – як внутрішньої, так і зовнішньої – у цьому процесі, готовність 

деяких найактивніших моніторів долучатися не лише до здійснення регулярних 

візитів, але й до вирішення стратегічних питань функціонування НПМ змусило 

переформатувати деякі підходи в діяльності НПМ. Саме тому на початку 

2015 р. ГО ЦІПЛ розпочав проект, спрямований на підвищення інформаційної 

спроможності спільноти та налагодження внутрішньої та зовнішньої 

комунікації спільноти НПМ. Ця робота розпочалася з формування ініціативної 

групи з числа моніторів НПМ, ідея створення якої виникла у грудні 2014 року 

під час щорічної робочої зустрічі НПМ. Група активних моніторів з різних міст 

та різних організацій – Олександр Гатіятуллін (Київ, Мережа ЛЖВ), Марина 

Гоменюк (Львів, АНМ), Валентина Волик (Конотоп), Віра Яковенко (Полтава, 

Асоціація УМДПЛ) – 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». 

Ініціативна група моніторів НПМ запровадила нові форми роботи 

моніторів в регіонах, зокрема кластерні зустрічі в регіонах (Чернівці, Кривий 

ріг Дніпропетровської області), які включали системні візити з навчанням та 

роботою з місцевими ЗМІ. Наслідком цього стало активніше включення 

моніторів у візити, налагодження співпраці між громадськими моніторами та 

працівниками Департаменту НПМ, підвищення кваліфікації моніторів та 

зростання зацікавленості місцевих органів державної влади, місцевих ЗМІ до 

функціонування місць несвободи. Так, наприкінці 2015 року з 30 листопада по 

2 грудня громадські монітори Західного кластеру (Волинська, Рівненська, 

Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська, 

Закарпатська та Чернівецька області) провели триденну зустріч з проведенням 

візитів. У перший день громадські монітори спільно з експертами 
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Департаменту по реалізації НПМ готувались до візитів, вивчали зміни до 

законодавства, задавали запитання та розглядали ситуації порушення прав 

людини у різних місцях несвободи. Наступного дня без попередження 

проведено моніторингові візити до психоневрологічного інтернату, ізолятора 

тимчасового тримання, районного суду, кімнат для тимчасово затриманих, 

установи виконання покарань та дитячого будинку-інтернату.  

У третій день зустрічі громадські монітори та керівники моніторингових 

груп провели прес-конференцію за результатами моніторингових візитів. 

Питання дотримання прав людини у Чернівецькій установі виконання 

покарань та недоцільності закриття цієї установи вперше було висвітлене НПМ 

та викликало суспільний інтерес та призупинення закриття установи.   

Для налагодження внутрішньої комунікації ініціативна група моніторів 

НПМ проводила роботу у чотирьох кластерах з інформуванням про події та 

заходи НПМ. Проведено перший форум моніторів НПМ – 2015 під назвою 

«Спільнота  НПМ: хто ми і куди ми йдемо» та розпочато процес інституалізації 

організації моніторів НПМ. 

 

Підвищення якості відвідування поліцейських та пенітенціарних 

місць несвободи 

Асоціація УМДПЛ спеціалізується на моніторингу діяльності 

правоохоронних органів, насамперед поліції. З початку роботи НПМ в Україні 

у фокусі діяльності організації перебувають поліцейські місця несвободи, що 

складають понад половини всіх місць несвободи в України. Найтиповішими з 

них є кімнати для затриманих і доставлених (КЗД), ізолятори тимчасового 

тримання (ІТТ), ізолятори для адміністративно арештованих тощо, які 

регулярно відвідують спільно з працівниками офісу Уповноваженого з прав 

людини члени асоціації, вивчаючи системні проблеми. Окрім того, увагу 

організації привертають пенітенціарні місця несвободи, насамперед СІЗО, що 

тісно пов’язано із поліцейськими місцями несвободи в межах кримінального 

процесу, а також державні виправні/виховні колонії (ДВК), що також регулярно 

відвідуються членами організації. 

За участі членів організації здійснено понад 50 моніторингових візитів 

НПМ до місць несвободи МВС (НПУ) та ДПтСУ. Під час моніторингових 

візитів проведені практичні навчання моніторів НПМ. Моніторам, які виявили 

бажання спеціалізуватися на моніторингу установ такого типу, були надані 

поради, методичні рекомендації, пояснення системних проблем в установах.   

У 2015 році розроблена постійно працююча онлайн-база даних, в яку 

занесені відомості про більшість візитів, що були здійснені у попередніх роках, 

та будуть вноситись результати нових візитів в режимі онлайн – 

https://npmukraine.org/. У загальному доступі онлайн-бази перелік місць 

несвободи в Україні, а також статистика за результатами моніторингових 

візитів. Наразі, у режимі випробування допрацьовується режим доступу 

моніторів, навчальна частина, можливість інтерактивного заповнення 

моніторингових звітів. 
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Дослідження стану забезпечення доступу людей, які живуть із ВІЧ, 

до медичної допомоги в установах виконання покарань 

23 липня 2015 року представники Мережі ЛЖВ взяли участь у спільній 

прес-конференції з Уповноваженим ВР України з прав людини Валерією 

Лутковською щодо забезпечення прав осіб, які перебувають в місцях 

несвободи, на охорону здоров’я, медичну допомогу. Мережа ЛЖВ на прес-

конференції наголосила про проблеми у наданні медичної допомоги людям, які 

живуть з ВІЛ, в установах Державної пенітенціарної служби України. 

У 9-ти областях України (Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Харківська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька, 

Дніпропетровська) монітори Національного превентивного механізму, яких 

було залучено для виконання робіт, досліджували доступ до медичної допомоги 

людей, які живуть з ВІЛ в установах виконання покарань (Харківська УВП № 

27, Дніпропетровська УВП № 4, Солонянська виправна колонія № 21, 

Херсонський слідчий ізолятор, Снігурівська ВК № 5, Черкаський слідчий 

ізолятор, Одеська УВП № 21, Чернігівський слідчий ізолятор, Чернівецька УВП 

№ 33, Полтавська УВП № 23). 

За результатами візитів виявлено системні проблеми: низький рівень 

обстеження ув'язнених на ВІЛ (менше 10% від загальної кількості 

утримуваних), неякісне проведення добровільного консультування та 

тестування на ВІЛ-інфекцію, неякісне ведення документації щодо 

диспансеризації ВІЛ-позитивних осіб, несвоєчасне обстеження ВІЛ-позитивних 

осіб й призначення антиретровірусної терапії, низький рівень підготовки 

медичного персоналу з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу. У Солонянський ВК№21 

було виявлено видачу прострочених антиретровірусних ліків засудженим.  

 

Навчання, просвітницька діяльність 

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження», в партнерстві з 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

Центром інформації про права людини, Асоціацією українських моніторів 

дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, 

Українською Гельсінською Спілкою з Прав Людини, Освітнім домом прав 

людини в Чернігові, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», ГО «MART» в 

2015 році було реалізовано проект «Розвиток спільноти моніторів 

Національного превентивного механізму», в рамках якого розроблено та 

проведено вісім тренінгів для підвищення кваліфікації громадських моніторів 

Національного превентивного механізму. Завдяки цьому 149 моніторів НПМ 

посилили та підвищили свою спроможність здійснювати якісні візити до місць 

несвободи; розвинули навики з інтерв’ювання та спостереження, аналізу 

політики, адвокації та адвокаційних кампаній. 

Розроблено програми тренінгів для спеціальної підготовки моніторів з 

наступних тем: «Робота з персональними джерелами інформації, планування та 

проведення інтерв’ю під час візиту НПМ», «Особливості візитів НПМ в умовах 

військового конфлікту», «Розвиток аналітичних навичок для моніторів НПМ», 

«Особливості візитів НПМ до закладів психіатрії», «Візити НПМ до дитячих 



175 

 

закладів (Будинки-інтернати ІІІ-ІV профілю, школи-інтернати та ін.», 

«Особливості візитів НПМ до геріатричних закладів», «Робота з персональними 

джерелами інформації, планування та проведення інтерв’ю під час візиту 

НПМ», «Постмоніторингова діяльність, взаємодія з місцевою громадою і 

владою». 

ГО «MART» розроблено і здійснено пілотування базового навчального 

курсу для моніторів НПМ. Вироблені під час пілотування методичні 

рекомендації використовуються під час відбору і підготовки моніторів НПМ.  

Асоціація УМДПЛ провела два спеціалізовані тренінги для працівників 

Департаменту НПМ Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини та 

громадських моніторів НПМ щодо особливостей відвідування місць несвободи 

системи МВС (НПУ) та ДПтСУ. При проведенні другого тренінгу 

розповсюджувалися посібники з моніторингу поліцейських/пенітенціарних 

місць несвободи. У подальшому, завдяки посібникам та консультаціям з 

фахівцями Департаменту НПМ та Асоціації УМДПЛ, нові монітори можуть 

дистанційно, шляхом самоосвіти, поглиблювати знання у цій сфері задля 

ефективного моніторингу установ такого типу та підготовки кваліфікованих 

звітів за ними. Навчання моніторів та підготовка посібників є значним кроком 

до спеціалізації моніторів, що виявили бажання працювати з установами такого 

типу. 

У вересні 2015 року Харківський інститут соціальних досліджень 

(ХІСД) провів 2 тренінги для працівників системи спеціальних установ 

Департаменту громадської безпеки МВС Україні на тему: «Стандарти та 

гарантії захисту прав затриманих та обов’язки працівників міліції в світлі 

діяльності НПМ» у м. Одеса. Тренінги були здійснені за фінансової підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ України та за участі Департаменту НПМ 

Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини. 

26-29 жовтня ХІСД у співпраці з Департаментом з питань реалізації НПМ 

офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини провели 2 тренінги, присвячені 

обговоренню забезпечення прав людини в інтернатних закладах України. У 

навчальних заходах взяли участь представники системи соціальних послуг – 

директори психоневрологічних інтернатів, геріатричних пансіонатів, дитячих 

будинків-інтернатів, працівники Міністерства соціальної політики України та 

Департаментів соціального захисту населення в областях. 

У листопаді 2015 року ХІСД провів тренінг для працівників Генеральної 

прокуратури України та Державної пенітенціарної служби України «Стан 

дотримання прав дитини у місцях несвободи Державної пенітенціарної служби 

та обов’язки персоналу в світлі діяльності НПМ». Тренінг відбувся у взаємодії з 

Уповноваженим ВР України з прав людини і Представництвом Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та за фінансової підтримки Координатора Проектів 

ОБСЄ в Україні. 

Окрім того, у грудні 2015 року ХІСД провів серію тренінгів для 

директорів і працівників інтернатних установ Дніпропетровської області, де 

висвітлив роботу НПМ в Україні, його функції та повноваження, а також 

методологію та методику проведення візитів моніторами НПМ. 
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Видання 

У січні 2015 року виданий оновлений Каталог місць несвободи соціальної 

сфери. У публікації зібрані контактні дані та інформація про планову і 

фактичну наповненість усіх стаціонарних установ України, які підпорядковані 

Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству 

охорони здоров’я. Видання доступне за посиланням: 

http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1421866599.pdf 

У лютому 2015 року за участю співробітників ХІСД здійснено 

інвентаризацію місць несвободи соціальної сфери у зоні АТО. Видання 

доступне за посиланням: http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1427725580 

У жовтні 2015 року було видано посібник з організації візиту НПМ та 

написання звіту. Посібник присвячений роботі національного превентивного 

механізму (НПМ) в Україні. В ньому розглядаються основні етапи здійснення 

моніторингу місць несвободи; окреслені ситуації, з якими може зіткнутися 

монітор під час здійснення візиту; надані рекомендації щодо проведення 

інтерв’ю. Публікація призначена для моніторів НПМ, працівників місць 

несвободи, громадських активістів та всіх, кого цікавлять проблеми 

попередження жорсткого поводження в закритих закладах України. Видання 

доступне за посиланням: http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1443709726.pdf 

Асоціацією УМДПЛ було створено робочу групу з підготовки посібників 

з особливостей моніторингу поліцейських/пенітенціарних місць несвободи, до 

якої увійшли монітори НПМ та працівники Департаменту з питань реалізації 

НПМ Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини. Робоча група 

узагальнила досвід моніторингу місць несвободи відповідного типу та 

підготувала методичні рекомендації, які мають підвищити ефективність 

моніторингу шляхом надання теоретичних та практичних знань моніторам 

НПМ. Посібники «Моніторинг дотримання прав людини в територіальних 

органах Національної поліції України (в рамках реалізації НПМ)» (автор – 

Віктор Чупров) та «Моніторинг дотримання прав людини в пенітенціарних 

установах (в рамках реалізації НПМ)» (автор – Олександр Федорук) були 

розповсюджені серед спільноти моніторів, а також доступні для всіх у 

електронному вигляді на сайті організації. 

 

Міжнародна діяльність 

Наприкінці вересня 2015 року працівники Департаменту з питань 

реалізації НПМ  спільно з представниками ХІДС взяли участь в обговоренні 

проблеми боротьби із тортурами на Нараді ОБСЄ у Варшаві. На робочому 

засіданні, організованому Міністерством закордонних справ Данії, брали 

активну участь в обговоренні проблем та перспектив функціонування 

національних превентивних механізмів у боротьбі проти катувань і жорстокого 

поводження. 

В свою чергу громадські монітори Мережі ЛЖВ також поширюють свій 

досвід співпраці з Омбудсманом на міжнародному рівні. Так, з 21 по 22 жовтня 

в Києві проходила Міжнародна конференція «Роль національних інституцій з 

прав людини у конфліктних та постконфліктних ситуаціях», яка зібрала 

http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1421866599.pdf
http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1427725580
http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1443709726.pdf
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представників національних інституцій з прав людини 20-ти країн світу, а 

також представників провідних міжнародних організацій у сфері прав людини у 

Києві з метою обміну досвідом, проблемами, засвоєними уроками щодо ролі 

національних інституцій у постраждалих від конфлікту та нестабільних 

регіонах. Мережа ЛЖВ представила досвід співпраці з Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини із забезпечення доступу до медичних 

послуг осіб, які перебувають в установах виконання покарань в зоні проведення 

АТО. 

У грудні 2015 року за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

було здійснено візит у м. Любляна (Словенія) з метою ознайомлення з 

діяльністю словенського національного превентивного механізму. У візиті 

взяли участь працівники Департаменту з питань реалізації НПМ Секретаріату 

Уповноваженого ВР України з прав людини, представники Харківського 

інституту соціальних досліджень та національний радник Програми 

«Верховенство права» Координатора Проектів ОБСЄ в Україні. Під час поїздки 

учасники змогли детально ознайомитися з історією становлення та 

функціонуванням НПМ у Словенії. 

Сильна і спроможна спільнота моніторів через активне залучення 

організацій громадянського суспільства є надійним партнером Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в реалізації національного 

превентивного механізму в Україні. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Визначення місць несвободи, що перебувають у віддані 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, 

інтереси 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. 

Основні завдання органів внутрішніх справ: 

1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист 

їх прав, свобод та законних інтересів. 

2. Реалізація державної політики боротьби із злочинністю. З цією метою 

здійснюються профілактичні та  оперативно-розшукові  заходи щодо 

запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів. 

3. 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. 

4. 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 виконання правил перебування в 

Україні іноземців та осіб без громадянства. 

5. Виявлення та розслідування злочинів. 

6. 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, 

затриманих за скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень. 

 

Ізолятори тимчасового тримання є спеціальними установами міліції для 

тримання: 

– затриманих за підозрою в скоєнні злочину осіб; 
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– 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 з 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 по 

утриманню осіб, підданих адміністративному арешту.  

 

Приймальники-розподільники для неповнолітніх є спеціальні установи 

міліції, що призначені для тимчасового тримання окремих категорій 

неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.  

Приймальники-розподільники для неповнолітніх створюються для тимчасового 

тримання 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. 
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Спеціально відведені місця для тимчасового тримання (ізолятори 

тимчасового тримання) є спеціальними установами Служби безпеки України 

для тримання: 

– осіб, затриманих за підозрою у 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 – це 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 осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під 

варту на будь-якій 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 до позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях: 

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 ; 
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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 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 

Кримінального кодексу України (2341-14). 

1. Місцями відбування покарання у виді обмеження волі є виправні 

центри, що представляють собою кримінально-виконавчі установи відкритого 

типу. 

2. 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 № 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; 
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– 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.4. 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 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 тримаються 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 Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 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 для тимчасового утримання іноземців 

та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні і підлягають 

видворенню за її межі у примусовому порядку. 

 



183 

 

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 утримуються військовослужбовці: 

– 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 т.ч. 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 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 у 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. 

Міністерство освіти і науки: 

Дитячий будинок - навчальний заклад, який забезпечує розвиток, 

виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт 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 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
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Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати 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 школи-інтернати - 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 школа-інтернат – загальноосвітній 

навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну 

орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвиткову 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, у вiці 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 

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 навчально-виховної 

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 професійно-

технічним 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, 
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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 і 

виховної роботи, постійним наглядом і педагогічним контролем за ними, 

виключенням можливості 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 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 будинку-інтернаті 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. 

До будинку-інтернату на безоплатній основі приймаються звільнені особи 

– громадяни похилого віку, інваліди I та II груп, старші 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. 
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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 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 соціально-медичною 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 як 10 і не 

більш як 50 одиноких громадян (обмеження щодо граничної чисельності 

громадян у стаціонарному відділенні, що встановлено цим пунктом,  набирає 

чинності з 1 січня 2015 р.), 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 лікарсько-консультаційної 

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 
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(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, 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. 

 

Міністерство 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 

медико-соціального 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 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; 
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– 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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Додаток 2 

 

Інформаційно-просвітницькі та навчальні заходи 

2015 рік 
 

Дата Місце Організатор Захід Аудиторія 

14-15 

квітня 

2015 р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг «Робота з 

персональними 

джерелами 

інформації, 

планування та 

проведення 

інтерв’ю під час 

візиту НПМ» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

15 травня 

2015 р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг 

«Особливості 

візитів НПМ в 

умовах 

військового 

конфлікту» у 

рамках проекту 

"Розвиток 

спільноти 

моніторів НПМ" 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

28 травня 

2015 р. 

м. Київ Секретаріат 

Уповноваженого 

ВРУ з прав людини 

Круглий стіл 

«Проблеми 

забезпечення прав 

осіб, затриманих у 

зв’язку з 

конфліктом на 

сході Україні» 

 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ, громадські 

монітори, 

представники 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України, Служби 

безпеки України, 

Генеральної 

прокуратури 

України 

7-8 

червня 

2015 р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг  

«Розвиток 

аналітичних 

навичок у 

моніторів 

національного 

превентивного 

механізму» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

 

11 червня 

2015 р. 

 

м. Київ 

 

Секретаріат 

Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, 

МФ «Відродження» 

 

Кругли стіл 

«Забезпечення 

прав людини при 

наданні 

паліативної 

допомоги» 

 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ, громадські 

монітори, 

представники НГО, 

Міністерства 
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охорони здоров'я, 

Міністерства 

соціальної 

політики, 

Державної 

пенітенціарної 

служби, 

Міністерства 

внутрішніх справ, 

Державної служби 

України з 

контролю за 

наркотиками. 

15-19 

червня 

2015 р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг 

«Стандарти 

захисту від 

поганого та 

такого, що 

принижує гідність 

поводження і 

покарання для 

моніторів НПМ» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

21-24 

червня 

2015 р. 

м. Кривий Ріг Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Тренінг 

«Особливості 

проведення 

моніторингу 

місць несвободи в 

зоні АТО» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

8-9 липня 

2015р. 

м. Вінниця Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Форум 

Національного 

превентивного 

механізму 

співробітники 

Департаменту 

НПМ, громадські 

монітори, 

представники МФ 

«Відродження» 

15-17 

липня 

2015 р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг «Візити 

НПМ до закладів 

психіатрії» у 

рамках проекту 

«Розвиток 

спільноти 

моніторів НПМ» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

12-14 

вересня 

2015р. 

с. Количівка, 

Освітній дім 

прав людини 

ГО «MART» за 

підтримки 

програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Тренінг  «Візити 

НПМ до дитячих 

закладів 

(Будинки-

інтернати ІІІ-

ІVпроф., школи-

інтернати та інш.» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

 

 

 

11-13 

жовтня 

с. Количівка, 

Освітній дім 

ГО «MART» за 

підтримки 

Тренінг «Візити 

НПМ до 

Співробітники 

Департаменту 
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2015 р. прав людини програмної 

ініціативи «Права 

людини і 

правосуддя» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

геріатричних 

закладів» 

НПМ та громадські 

монітори 

 

26-30 

жовтня 

2015р. 

м. Львів Харківський інститут 

соціальних 

досліджень за 

підтримки 

Координатора 

проектів ОБСЄ 

України 

Тренінг 

«Забезпечення 

прав людини в 

інтернатних 

закладах України» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ, 

представники 

Харківського 

інституту 

соціальних 

досліджень, 

працівники 

системи 

соціальних послуг 

25-26 

листопад

а 2015р. 

с. Трипілля, 

Київська обл. 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Тренінг «Як 

говорити, щоб 

тебе почули?» 

Співробітники 

Департаменту 

НПМ та громадські 

монітори 

 

17-18 

грудня 

2015 р. 

м. Київ Рада Європи Конференція 

«Сучасні 

стандарти 

дотримання прав 

людини у 

психіатричних 

лікувальних 

закладах»  

Співробітники 

Департаменту 

НПМ, експерти 

Комітету із 

запобігання 

катуванням та 

нелюдському або 

такому,що 

принижує гідність 

поводженню або 

покаранню Ради 

Європи,  директори 

психоневрологічни

х інтернатів, 

дитячих будинків-

інтернатів, головні 

лікарі 

психіатричних 

лікарень.  

 
 


