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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ У 2016 РОЦІ 

1.1 Загальна інформація щодо кількості та типів місць несвободи в Україні 
та кількості моніторингових візитів у 2016 році 

 

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”. 

Відповідно до п. 8 ст. 13 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» без попереднього повідомлення про час і мету 
відвідувань та без обмеження їх кількості працівники Департаменту НПМ 
мають право відвідувати такі місця: 

o місця, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або 
рішенням адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі 
ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих та доставлених 
чергових частин органів внутрішніх справ, пункти тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, 
кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі 
ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-
розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища 
соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні 
виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, 
спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному 
арешту, міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, 
відділення, пункти органів внутрішніх справ, спеціалізовані автомобілі (у тому 
числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), приміщення (кімнати) для тримання 
підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування; 

o психіатричні заклади; 
o пункти тимчасового розміщення біженців; 
o приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через 

державний кордон; 
o будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, 

дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 

o психоневрологічні інтернати; 
o геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та інвалідів; 
o пансіонати для ветеранів війни і праці; 
o соціально-реабілітаційні центри. 
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До інших повноважень національного превентивного механізму, які 
відображені у ст. 191 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини», варто віднести такі як: проведення опитування осіб, які 
перебувають у місцях, зазначених у п. 8 ст. 13 цього Закону, з метою отримання 
інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також 
опитування інших осіб, які можуть надати таку інформацію; внесення 
державним органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від 
форми власності, у тому числі зазначеним у п. 8 ст. 13 цього Закону, пропозиції 
щодо запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що 
принижують гідність, видам поводження та покарання; залучення на 
договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних 
відвідувань місць, зазначених у п. 8 ст. 13 цього Закону, представників 
громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних. 

Загальна кількість установ в Україні, які за формальними ознаками 
можуть бути віднесені до місць несвободи, станом на 1 січня 2016 року 
складала  4 528.  

У таблиці 1.2. представлена кількість місць несвободи у період з 2012 по 
2016 р.р. в розрізі міністерств і відомств, у віданні яких вони перебувають, а 
саме: Державної міграційної служби України (ДМСУ), Державної 
пенітенціарної служби України (ДПтСУ), Державної прикордонної служби 
України (ДПСУ), Державної судової адміністрації (ДСА), Міністерства 
внутрішніх справ (МВС), Міністерства оборони України (МОУ), Міністерства 
освіти і науки України (МОНУ), Міністерства охорони здоров’я України 
(МОЗУ), Міністерства соціальної політики України (МСПУ) , Служби безпеки 
України (СБУ). 
 

№ Підпорядкування Тип установи 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

1 
Державна 

міграційна служба 
України 

Пункти тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні 
2 2 2 2 2 

2 
Державна 

прикордонна 
служба України 

Пункти тимчасового тримання 10 11 10 10 10 
Спеціальні приміщення для затриманих у 

адмінпорядку осіб  75 75 53 57 53 

Місця розміщення осіб, яким відмовлено у 
в’їзді до України  3    

3 
Державна 

пенітенціарна 
служба України 

Виправні колонії (максимальний рівень 
безпеки) 9 9 8 7 7 

Виправні колонії (середній рівень безпеки) 76 76 60 59 59 
Виправні колонії (мінімальний рівень 

безпеки) 27 27 22 22 22 

Виправний центр 23 24 21 21 21 
Виховна колонія 8 7 6 6 6 

СІЗО ( УВП) 33 33 29 29 17 
Спеціалізовані лікувальні заклади 6 6 4 4 4 

4 
Державна судова 

адміністрація 
України 

Суди 489 692 637 612 613 
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Відбір об’єктів моніторингу здійснюється за критеріями:  
- ступінь ризику для осіб, які там перебувають; 
- наявність потенційної та/або реальної загрози, якій піддані особи у місцях 
несвободи; 

5 

 
 

Міністерство 
внутрішніх справ 

України 

"Автозаки" 922 674 649 758 675 
Спеціальні вагони (вагонзаки) 29 29 27 19 17 

Спеціальні палати в медичних закладах 587 587 508 486 380 
Ізолятори тимчасового тримання 462 437 393 323 149 

Кімнати для затриманих та доставлених до 
міських, районних, лінійних органів 

внутрішніх справ 
1303 1175 1089 805 795 

Приймальники-розподільники для дітей 18 13 12 7 3 
Спеціальні приймальники для 

адмінарештованих 27 26 18 5 0 

6 Мінсоцполітики 
України 

Дитячі будинки-інтернати 55 55 49 49 49 
Будинки-інтернати та пансіонати 117 117 97 96 95 

Психоневрологічні інтернати 152 152 144 145 145 
Стаціонарні відділення територіальних 

центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

348 355 339 332 328 

Центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей 58 86 82 75 74 

Притулки для дітей 58 42 12 8 8 

7 
Міністерство 

охорони здоров’я 
України 

Будинки дитини 46 45 46 38 38 
Психіатричні (психоневрологічні) лікарні та 

центри судово-психіатричної експертизи 98 86 84 84 79 

Наркологічні диспансери - - 40 40 37 
Заклади охорони здоров'я, що надають 

паліативну допомогу, хоспіси - - 60 61 106 

8 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Загальноосвітні школи-інтернати, у тому 
числі  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
72 64 47 

 
21 

 
75 

Загальноосвітні школи соціальної 
реабілітації  6 6 4 2 1 

Профучилища соціальної реабілітації 3 2 2 2 1 

Санаторні загальноосвітні школи-інтернати 66 71 71 66 68 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати  359 334 338 338 294 

Дитячі будинки 104 94 64 43 37 

9 Міністерство 
оборони України 

Гауптвахти 4 2 1 15 15 
Дисциплінарні батальони 1 1 1 1 1 

Клініки та відділення психіатрії військових 
шпиталів 4 4 4 4 5 

Кімнати для тимчасово затриманих  18 32 30 46 46 
Спецпалати військових шпиталів 14 8 6 6 6 

Військові частини 337 386 158 186 186 

10 Служба безпеки 
України 

Спеціально відведені місця для тимчасового 
тримання (ізолятори тимчасового тримання) 

Служби безпеки України  
1 1 1 

 
1 

 
1 

Всього 6187 5902 4915 4461 4528 
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- можливість застосування сили, зброї та спеціальних засобів до 
утримуваних; 
- віддалені місця несвободи, які є важкодоступними для інших наглядових 
механізмів; 
- місця несвободи, у яких утримується значна кількість людей; 
- місця, які характеризують ситуацію по країні в цілому або є типовими; 
- у разі отримання значної кількості звернень громадян до Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини, які стосуються конкретного місця несвободи. 
 

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 Департаменту НПМ надійшло 2 397 письмових 
звернень про порушення прав людини у місцях несвободи.  

Враховуючи різноманітність типів місць несвободи та їх принципову 
відмінність один від одного, організаційну структуру Департаменту НПМ 
побудовано за принципом спеціалізації (рис. 1.1). 

 

Департамент з питань реалізації національного 
превентивного механізму 

   

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Організаційна структура Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму 

Національний превентивний механізм в Україні функціонує у форматі 
«Омбудсман +», що передбачає здійснення моніторингових візитів до місць 
несвободи працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини та 
активістів громадянського суспільства.  

Станом на 1 січня 2017 року 140 громадським моніторам видано 
доручення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 

 

Відділ моніторингу 
правоохоронних 

органів  

Відділ експертно-
аналітичного 

вивчення медичних 
питань  

 

Відділ моніторингу 
пенітенціарних 

установ 

Відділ з питань попередження 
неналежного поводження в діяльності 

установ освіти, охорони здоров’я та 
соціального забезпечення 
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здійснення моніторингової діяльності в межах національного превентивного 
механізму.  

У 2016 році 45 учасників пройшли підготовку на базовому тренінгу 
моніторів НПМ, за результатами якої 41 особа була рекомендована Експертною 
Радою при Департаменті з питань реалізації національного превентивного 
механізму Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини як такі, що 
успішно пройшли навчання, та отримали доручення Уповноваженого з прав 
людини для участі у моніторингових візитах спільно з працівниками 
Департаменту НПМ. 

У 2016 році вперше в історії українського НПМ була підготовлена група 
громадських моніторів–журналістів, які працюють у різних ЗМІ (на 
телебаченні, у друкованих та інтернет-виданнях). Громадські монітори-
журналісти підготували низку сюжетів, статей та повідомлень у ЗМІ за 
результатами  проведення моніторингових візитів, привертаючи увагу 
суспільства до проблем людей у місцях несвободи. 

 

Протягом 2016 року Департаментом НПМ здійснено 284 моніторингові 
візити до місць несвободи, підпорядкованих 10 міністерствам і відомствам у 
всіх регіонах країни. 

На рисунку 1.3. наведено статистику моніторингових візитів у розрізі 
міністерств і відомств. 

 

 
 
Рис. 1.3. Статистика моніторингових візитів у розрізі міністерств і 

відомств 
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Рис. 1.4. Статистика моніторингових візитів за областями України 
 

Після завершення моніторингового візиту протягом 7 робочих днів 
готується детальний звіт з описом виявлених порушень прав та свобод людини, 
а також рекомендаціями щодо їх усунення. 

Усі звіти в обов’язковому порядку скеровуються керівництву 
відповідного міністерства чи відомства для вжиття відповідних заходів 
реагування. В подальшому Департамент НПМ відслідковує стан виконання 
рекомендацій, наданих за результатами візитів. 

 
У 2016 р. за результатами моніторингових візитів підготовлено 19 подань 

Уповноваженого з прав людини до органів влади (табл. 1.5.). 
 

Таблиця 1.5. 
 

Інформація щодо направлення Департаментом з питань реалізації 
національного превентивного механізму подань Уповноваженого з прав 

людини до органів влади у 2016 р. 
 

Назва органу Кількість направлених 
актів реагування 

Генеральному прокурору України  8 
Прем’єр-міністру України  1 
Міністру юстиції України  5 
Міністру внутрішніх справ України 1 
Головам обласних адміністрацій 4 
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1.2 Роль громадськості в реалізації національного превентивного 
механізму в Україні 
В Україні національний превентивний механізм працює у форматі «Омбудсман 
+». Наш «+» – це громадськість, представники неурядових організацій та 
активісти, які на волонтерських засадах спільно з представниками 
Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
здійснюють регулярні моніторингові візити до місць несвободи. Втім, візитами 
до місць несвободи внесок громадськості у становлення спільноти НПМ не 
обмежується. 

Протягом 2016 року активну участь у заходах з реалізації національного 
превентивного механізму брали неурядові правозахисні організації (Асоціація 
УМДПЛ, Центр інформації про права людини, Громадська організація 
MART, Всеукраїнська мережа ЛЖВ) та ініціативна група моніторів НПМ, 
яка пройшла інституалізацію. За участі представників ініціативної групи 

моніторів за підтримки МФ «Відродження» було проведено установчі збори 
представників моніторів із усіх областей України, на яких прийнято рішення 
про створення ГО «Моніторів Національного превентивного механізму 
“Україна без тортур”». Громадська організація «Моніторів Національного 
превентивного механізму «Україна без тортур» зареєстрована в Єдиному 
державному реєстрі громадських об’єднань 10.08.2016 року. Основною метою 
діяльності вказаної організації є розвиток спільноти незалежних моніторів та 
усіх учасників НПМ, інформування населення України про необхідність 
дотримання прав людини у закритих установах, зокрема положень Конвенції 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання. 

В частині розвитку самоврядування у спільноті моніторів у 2016 році 
здійснювалась діяльність п’яти так званих «кластерів» моніторів, до яких 
територіально входили всі області України. Така систему поділу моніторів у 
регіонах сприяла посиленню ефективної комунікації в мережі моніторів. 
Громадські монітори мали змогу спільно визначати напрямки та форми 
діяльності НПМ та представляти результати роботи на національних та 
міжнародних заходах. 

Експертна рада 

При Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 
питань реалізації НПМ функціонує Експертна рада з питань реалізації 
національного превентивного механізму, Положення про Експертну раду та 
Склад ради затверджені наказом Уповноваженого Верховної ради України з 
прав людини. Експертна рада забезпечує надійну комунікацію Секретаріату 
Уповноваженого та представників громадськості. Головним завданням Ради є 
розробка єдиної методології проведення моніторингових візитів, відбір 
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кандидатів для проходження базового навчання, планування та узгодження 
графіків візитів, вибору об’єктів відвідувань, написання та узагальнення звітів 
та доповідей, розгляд етичних питань діяльності моніторів тощо. До складу 
Експертної ради увійшли представники національних неурядових організацій, 
які мають значний досвід у сфері моніторингу дотримання прав людини в 
діяльності місць несвободи. Як спостерігачі до складу Експертної ради входять 
запрошені експерти міжнародних та міждержавних організацій, що займаються 
моніторингом стану дотримання прав людини, зокрема Представництва ООН в 
Україні, Верховного комісара ООН з прав людини, Верховного комісара ООН з 
питань біженців, Ради Європи, делегації Євросоюзу в Україні, Офісу 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної організації з міграції та 
Міжнародного фонду «Відродження», що додатково забезпечує прозорість 
роботи НПМ в Україні. 
 

У 2016 році було проведено три засідання Експертної ради, на яких було 
розглянуто та затверджено навчальну програму базового тренінгу моніторів, 
декларацію монітора та зобов’язання про нерозголошення персональних даних 
осіб, які утримуються в місцях несвободи, кандидатури моніторів НПМ, яких 
рекомендовано для постійної участі в моніторингових візитах НПМ, та інші 
організаційні питання, що сприяли забезпеченню ефективної діяльності 
національного превентивного механізму. 

Зовнішня комунікація, співпраця зі ЗМІ 

Команда ГО «Центр інформації про права людини» підтримує національний 
превентивний механізм з часу його заснування в Україні. У 2016 році Центр 
інформації про права людини працював над посиленням комунікації 
національного превентивного механізму (зовнішньої та внутрішньої), а також 
над розвитком моніторської спільноти і проведенням навчальних заходів для 
співробітників Департаменту з питань реалізації національного превентивного 
механізму та моніторів НПМ. 

За ініціативи команди ГО «Центр інформації про права людини» агентство 
Green Penguin розробило для національного превентивного механізму фірмовий 
стиль, який у подальшому використовувався у публічній комунікації.  

Протягом 2016 року команда ГО «Центр інформації про права людини» 
займалася розвитком інформаційних ресурсів НПМ – сайту www.npm.org.ua та 
сторінки на Facebook, а журналісти організації регулярно висвітлювали стан 
дотримання прав людини у місцях несвободи та зміни, які там відбуваються. 
Завдяки роботі команди вдалося залучити до співпраці велику кількість ЗМІ. 
Зокрема, матеріали про проблеми людей у різних типах місць несвободи 
виходили у Deutsche Welle, The Ukrainians, Громадське радіо, Українська 
правда, ICTV, ТРК Україна тощо. 

Особливий наголос було зроблено на інформаційній роботі в регіонах. Так, 27 
січня було проведено прес-конференцію за результатами моніторингових 
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візитів у Запоріжжі, а 24 березня відбувся круглий стіл за участі місцевих ЗМІ 
для представлення результатів моніторингових візитів у Черкасах. 

У березні монітори НПМ брали участь у «Живій бібліотеці» під час 
Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини «Docudays» у 
м. Київ, а у травні - у 8-ій традиційній презентації-виставці ресурсів 
організацій, що надають технічну, аналітичну та консультативну допомогу 
Верховній Раді України, – "Інформаційний ярмарок – 2016". 

У результаті проведеної у квітні-вересні міні-кампанії «Клітки в метро» за 
участі моніторів НПМ та працівників Департаменту НПМ вдалося домогтися 
ліквідації незаконних місць несвободи, виявлених під час моніторингу 
Київського метрополітену. 

Результати моніторингових візитів до геріатричних закладів були представлені 
на прес-брифінгу «Виживати, доживати чи жити: що відбувається у закладах 
для людей похилого віку в Україні», що відбувся 1 червня. 

До Міжнародного дня протидії катуванням, що відзначається 26 червня, 
команда організації спільно з Amnesty International підготувала дискусію «Не 
всі тортури залишають сліди: чи дотримується Україна заборони катувань», під 
час якої монітори НПМ, співробітники Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини та інші експерти розповіли про проблему катувань в Україні. 

Розвиток спільноти моніторів НПМ, налагодження внутрішньої 
комунікації, нові підходи 

Протягом року проводилася робота зі створення та становлення організації, що 
наразі об’єднує громадських моніторів НПМ – «Україна без тортур». У лютому 
відбулися установчі збори та стратегічне планування діяльності організації, у 
якому взяли участь 30 учасників НПМ. Семеро активістів були обрані до 
керівних органів (Олександр Гатіятуллін (Київ), Наталя Козир (Мукачево), 
Валентина Волик (Конотоп), Віра Яковенко (Полтава), Валерій Грець (Херсон), 
Тетяна Камак (Дніпро), Ольга Вовк-Собіна (Запоріжжя) та яким були доручені 
підготовка Статуту та офіційна реєстрація юридичної особи. 

Паралельно при адмініструванні Центру інформації про права людини 
проводилася робота в чотирьох, а з серпня –у 5-ти регіональних кластерах 
моніторів. Координаторами кластерів велася робота з побудови внутрішньої 
комунікації серед моніторів НПМ, проведення кластерних візитів та 
проведення Форуму моніторів. Так, у січні та лютому відбулися регіональні 
кластерні візити, у яких взяли участь 30 осіб.  

20-22 вересня відбувся Всеукраїнський Форум моніторів, у якому взяли участь 
83 особи. Метою проведення Форуму було визначення реального стану впливу 
НПМ на сучасному етапі його розвитку та розробка ефективних інструментів 
впливу задля змін у суспільстві. 

Участь моніторів в дослідженні доступу ЛЖВ до медичної допомоги в 
установах виконання покарань 
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У 2016 році БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» продовжила дослідження 
доступу до медичної допомоги людей, які живуть з ВІЛ, в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах в усіх областях України, забезпечивши 
моніторингові візити за підтримки Глобального Фонду боротьби з 
туберкульозом, СНІДом та малярією. Для більш ефективної роботи було 
розроблено та проведено тренінг «Моніторинг дотримання права людей, які 
живуть з ВІЛ, на медичну допомогу в пенітенціарних установах» для 22-х 
учасників (громадських моніторів НПМ та співробітників відділу експертно-
аналітичного вивчення медичних питань Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини) щодо специфіки організації надання медичної допомоги людям, які 
живуть з ВІЛ, в пенітенціарних установах. Учасники тренінгу ознайомилися з 
методикою дослідження доступу ЛЖВ до медичних послуг під час проведення 
моніторингових візитів НПМ. В рамках проекту здійснено 23 моніторингові 
візити до установ виконання покарань у всіх регіонах України. 

Попередні результати дослідження були представлені у формі портерної 
презентації на 21-ій Міжнародній конференції з протидії СНІДу «AIDS 2016» в 
Дурбані (ПАР) та на III Національній науково - практичній конференції з 
питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: прискорення до 
мети 90-90-90». 

Тези дослідження представлені в збірках за результатами науково-практичних 
конференцій. 

- O. Gatiiatullin, V. Obolentseva, All-Ukrainian Network of PLWH, Sekretariat of 
the Ukrainian Parlament Commissioner for Human Rights, Kiev, Ukrainian. 
«Protection of PLHIV's access to medical services at penal institutions through the 
national preventive mechanism». Abstract book. AIDS 2016. 21st International AIDS 
Conference. Durban, South Africa, July, 18-22, 2016. 
http://www.aids2016.org/Portals/0/File/AIDS2016_Abstracts_LOW.pdf?ver=2016-
08-10-154247-087 – 822 с. – С. 230. 

- О.Р. Гатіятуллін, БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Національний 
превентивний механізм як інструмент моніторингу права на здоров’я 
ув’язнених: результати та перспективи. Матеріали III Національної науково-
практичної конференції з питань ВІЛ- інфекції/СНІДу «За кожне життя разом: 
прискорення до мети 90-90-90», 21-23 листопада 2016 р. – Державна установа 
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського 
Національної академії медичних наук України». – Науково-практичний журнал 
«Профілактична медицина», №3-4(27)/2016.  

Навчання, просвітницька діяльність 

Для підвищення професійного рівня моніторів команда ГО «Центр інформації 
про права людини» за участю громадських моніторів регулярно організовувала 
тренінги та семінари, у яких брали участь як досвідчені монітори, так і нові 
громадські учасники НПМ. Партнером навчальних програм виступала 
Громадська організація MART та Освітній дім з прав людини Чернігові.  Всього 
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у 2016 році Центр інформації про права людини провів 11 навчальних заходів 
для спільноти НПМ.  

Зокрема, 16-17 березня у Чернігові проведено спеціалізований 2-денний тренінг  
«Медичне забезпечення у місцях несвободи. Судово-медична оцінка та фіксація 
тілесних ушкоджень». 

26-27 квітня було проведено дводенний тренінг «Права дитини та моніторинг 
закладів для дітей» у м.Суми, в рамках якого монітори вивчали міжнародні та 
національні стандарти дотримання прав дитини, відпрацьовували навички 
інтерв’ювання дітей. У другий день були проведені навчальні моніторингові 
візити з акцентом на спілкування та інтерв’ювання неповнолітніх вихованців та 
підопічних інтернатних закладів систем освіти і соціального захисту. 

24-25 травня було проведено дводенний тренінг «Забезпечення прав і свобод 
людей з психічними розладами у психіатричних лікарнях та 
психоневрологічних інтернатах» в м.Одеса. У перший день учасники тренінгу 
знайомились із міжнародними та національними нормативно-правовими 
документами і особливостями проведення моніторингових візитів до 
психіатричних установ. У другий день тренінгу моніторингові групи здійснили 
візити до установ, де перебувають особи з психічними розладами.  

30 червня – 1 липня проведено дводенний тренінг «Особливості візитів НПМ 
до судових установ» у м.Ковель Волинської області. В рамках тренінгу 
проведено одночасні візити без попередження до судів та ізоляторів 
тимчасового тримання. Така форма організації моніторингу дозволила виявити 
найактуальніші порушення прав осіб, які утримуються в ізоляторах та 
конвоюються на судові засідання до районних та обласних судів. 

26 липня проведено тренінг «Використання відео з адвокаційною метою» за 
методикою міжнародної організації Witness. 

20-23 серпня проведено чотириденний базовий тренінг для професійної 
підготовки нових моніторів НПМ. Базове навчання пройшов 21 громадський 
активіст. До проведення цього тренінгу було залучено 13 експертів та тренерів, 
5 з яких є представниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини. 

15-16 серпня проведено дводенний тренінг «Моніторинг об’єктів Міністерства 
оборони України», за результатами якого проведено 4 навчальні моніторингові 
візити у Житомирській області. 

22 вересня в рамках Всеукраїнського форуму моніторів було проведено 
авторський тренінг активіста Дмитра Гуріна «Інструменти взаємодії з 
політиками, чиновниками, ЗМІ та громадою». 

Для посилення спроможності членів моніторингових груп у проведенні аналізу 
стану фінансування місць несвободи та використання установами державних 
коштів 12 жовтня проведено одноденний спеціалізований тренінг «Аналіз 
фінансової документації місць несвободи (на прикладі закладів МОНУ, МОЗУ 
та Мінсоцполітики України)». Залучений експерт підготував зручний алгоритм 
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дослідження питань, пов’язаних із використанням коштів основного та 
спеціального фондів установ і особистих грошових коштів клієнтів місць 
несвободи та детальний опитувальник для моніторів. 

24-25 жовтня проведено тренінг «Дотримання прав людей з інвалідністю у 
місцях несвободи» та організовано 3 моніторингові візити без попередження до 
місць несвободи у м.Кропивницький. 

21-22 грудня проведено дводенний спеціалізований тренінг «Розвиток 
аналітичних навичок». 

Також команда Центру інформації про права людини підготувала практичний 
посібник для моніторів НПМ за результатами вказаних тренінгів «Практикум 
моніторингу місць несвободи у діяльності НПМ». 

За підтримки Координатора Проектів ОБСЕ в Україні підготовлено посібник, 
присвячений основним аспектам моніторингу соціальних місць несвободи в 
рамках роботи національного превентивного механізму в Україні. В ньому 
розглядаються особливості відвідування закритих закладів соціальної сфери: 
психіатричних лікарень, шкіл-інтернатів, геріатричних пансіонатів, центрів 
соціально-психологічної реабілітації для дітей тощо. Надані рекомендації щодо 
проведення інтерв’ю з різними категоріями клієнтів; описані види документів, 
необхідних для ознайомлення під час моніторингового візиту. Здійснено 
ознайомлювальний візит до Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів, яке є 
координатором національного превентивного механізму Королівства 
Нідерландів. 8-9 листопада 2016 року у м. Львів відбулася Шоста міжнародна 
конференція національних превентивних механізмів. У конференції взяли 
участь як представники громадських організацій в Україні, так і представники 
центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться 
різні заклади закритого типу – Міністерства юстиції України, Національної 
поліції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
оборони України, Міністерства освіти і науки України тощо. Окремими 
гостями заходу стали представники національних превентивних механізмів 
інших країн (Словенії, Грузії, Казахстану) та Асоціації з протидії тортур 
(Швейцарія). 

Треба зазначити, що співпраця Уповноваженого з прав людини із 
громадськістю за моделлю «Омбудсман +» позитивно впливає на рейтинг 
Уповноваженого та підвищує довіру населення до інституції в цілому, про що 
свідчать зовнішні моніторинги діяльності Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ В 
РОЗРІЗІ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

2.1. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 

 

Кількість місць несвободи, що перебувають у складі Національної поліції 
України, є найбільшою порівняно з іншими відомствами. Це зумовлено тим, що 
у відомстві існують як офіційні місця несвободи, так і такі, що можна назвати 
неофіційними. 

Офіційними місцями несвободи є установи, спеціально обладнані для 
тримання осіб, та спеціальні транспортні засоби для конвоювання затриманих, 
узятих під варту та засуджених осіб. Неофіційними місцями несвободи у сфері 
відповідальності Національної поліції можна назвати 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. 

Станом на 31 грудня 2016 року у 644 органах Національної поліції 
функціонувала така кількість місць, спеціально обладнаних для тримання: 

– 795 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин органів 
Національної поліції, в яких протягом року трималося 1748 осіб; 

– 149 ізоляторів тимчасового тримання, в яких протягом року трималося 
90 277 осіб; 

– 3 приймальники-розподільники для дітей, у яких протягом року 
трималася 61 дитина; 

– 380 спеціальних палат у медичних закладах, у яких протягом року 
трималося 484 особи. 

Впродовж 2015 року нараховувалося 7 приймальників-розподільників для 
дітей, з яких функціонували лише 5. У зв’язку з невідповідністю вимогам 
національних і міжнародних стандартів та проведенням реорганізації у 2016 
році було ліквідовано 4 таких приймальники-розподільники. 
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Мал. Кількість спеціальних установ МВС (НП) України (2008-2016 рр.) 
 
Спеціальні приймальники для утримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, яких у 2015 році залишалося 5, протягом минулого 
року були ліквідовані повністю. Відтак, особи, які у них утримувалися, наразі 
поміщаються до ізоляторів тимчасового тримання. 

Саме в цих спеціальних установах утримувалася найбільша кількість осіб 
у 2016 році. При цьому варто зазначити, що, починаючи з 2011 року, 
простежується тенденція до зменшення кількості утримуваних осіб, за 
виключенням 2015 року. Відбулося й значне зменшення загальної кількості 
ізоляторів (з 483 у 2008 році до 149 у 2016 році). 

 

 
Мал.  Кількість ізоляторів тимчасового тримання та осіб, які в них утримувалися протягом року 

(2008 – 2016 рр.) 
 
До чинників, що сприяли припиненню функціонування такої кількості 

спецустанов, можна віднести зменшення впродовж останніх років загальної 
чисельності утримуваних у них осіб. Незмінна позиція Уповноваженого з прав 
людини щодо необхідності забезпечення в ізоляторах тимчасового тримання 
належних матеріально-побутових та санітарних умов, а також реорганізація 
органів Національної поліції у зв’язку з набуттям чинності Закону України 
«Про Національну поліцію» також вплинули на зменшення кількості ІТТ на 
54% (з 323 у 2015 році до 149 у 2016 році). 
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Окремо варто звернути увагу, що кількість осіб, які утримувалися в 
ізоляторах тимчасового тримання протягом минулого року, не тільки 
зменшилася у порівнянні з 2015 роком на 15,5%, але й на 4,9% опустилася 
нижче за покажчик року 2014-го (2014 – 94,9 тис. осіб, 2015 – 107 тис. осіб, 
2016 – 90,3 тис. осіб). 

 

До спеціальних транспортних засобів для конвоювання належать: 
− спеціальні вагони типу «СТ» (вагонзаки, «Столипінські вагони») для 

перевезення взятих під варту та засуджених осіб; 
− спеціальні автомобілі (автозаки) Національної гвардії України для 

перевезення взятих під варту та засуджених осіб; 
− спеціальні автомобілі (автозаки) органів Національної поліції України 

для перевезення затриманих, узятих під варту та засуджених осіб. 
 

Варто зазначити, що станом на 31 грудня 2016 року в органах 
Національної поліції та Національній гвардії України за штатом передбачено 
738 автозаків. Фактична ж їх наявність складає 675 одиниць, з яких 201 
підлягають списанню. Отже, рівень забезпечення поліції та підрозділів 
Національної гвардії технічно справним спеціальним автомобільним 
транспортом складає 64% від штатної потреби. При цьому протягом 2016 року 
не було закуплено жодного спеціального автомобіля. 

 

 
Мал. Кількість спеціальних транспортних засобів для конвоювання затриманих, заарештованих та 

засуджених осіб та кількість осіб, перевезених протягом 2012-2016 років 
 
Окремої уваги заслуговує стан забезпечення Національної гвардії 

належним транспортом для здійснення конвоювань, 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 31 грудня 2016 
року в Укрзалізниці орендуються 19 спеціальних вагонів, з яких 2 підлягають 
списанню. Загальна місткість – 1520 місць. Зазначений спеціальний транспорт 
використовується понад 25 років, жодного нового вагону за роки незалежності 
України придбано не було. 

922 674 649 
758 

675 

1179,69 

940,71 

584,28 594,427 546,974 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

2012 2013 2014 2015 2016

Кількість  
одиниць 
спец. 
транспорту 

Кількість 
перевезених 
осіб (тис.) 



18 
 

Загальна кількість осіб, які були переміщені за допомогою спеціальних 
транспортних засобів протягом 2016 року, склала 546974 особи. 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. 

Упродовж 2016 року працівники Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму спільно із представниками 
громадськості відвідали 37 місць несвободи, підпорядкованих Національній 
поліції України, з яких: 

– 12 територіальних органів Національної поліції; 
– 20 ізоляторів тимчасового тримання; 
– 1 спеціальна палата в медичному закладі. 
З метою оцінки стану виконання рекомендацій за результатами 

попередніх візитів упродовж 2016 року було здійснено 3 повторних візити до 
органів Національної поліції України та спеціальних установ.  

Також перевірено 4 спеціальних автомобілі для перевезення затриманих, 
узятих під варту та засуджених осіб. 

За результатами кожного візиту інформація про виявлені недоліки та 
порушення спрямовувалася Уповноваженим до Національної поліції України та 
до Генеральної прокуратури України, а також пропонувалися рекомендації 
щодо їх усунення та недопущення у подальшому в усіх спецустановах та 
органах Національної поліції. 

 
Порушення в сфері застосування фізичної сили та спеціальних 

засобів 
 
До Уповноваженого надходять численні скарги підсудних і засуджених 

осіб, у тому числі до довічного позбавлення волі, щодо неналежного 
поводження з боку військовослужбовців Національної гвардії України під час 
конвоювання та охорони в приміщеннях судів, зокрема надмірного 
застосування наручників. 

В ході проваджень було встановлено, що дії військовослужбовців 
Національної гвардії України, які були описані у зазначених зверненнях, не 
відповідають законодавству України і призводять до порушення вимог 
Конституції України, Закону України «Про Національну гвардію України» та 
прав підсудних і засуджених осіб. 

10.08.2016 командувачу Національної гвардії України було направлено 
лист з цього приводу (лист № 1/10-_268797.16-5; _270137.16-4/НД; 1/7-
К267289.16-3/02-167), але станом на листопад 2016 року зазначені порушення в 
діях військовослужбовців продовжували мати місце та регулярно виявлялися в 
ході моніторингових візитів національного превентивного механізму до 
приміщень суду. 
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09.12.2016 Міністру внутрішніх справ України було внесено подання 
(лист № 1.-3025/276780-16-167) «Щодо порушення прав підсудних і 
засуджених осіб, у тому числі до довічного позбавлення волі, під час 
конвоювання та охорони в судах військовослужбовцями Національної гвардії 
України», в якому, серед іншого, зверталася увага на практику Європейського 
суду з прав людини із зазначених питань, а також на вимоги Європейських 
пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-
учасниць), пункт 68.4 яких зазначає, що характер застосування засобів 
стримування мусить конкретно визначатися національним законодавством. 

Згідно з інформацією, наданою Уповноваженому з прав людини т.в.о. 
командувача Національної гвардії України Кривенком О.В. у листі від 
19.01.2017 № 27/23-435, з метою нормативного врегулювання застосування 
спеціальних засобів, у тому числі наручників, Національною гвардією України 
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Переліку та правил застосування військовослужбовцями Національної гвардії 
України спеціальних засобів», який знаходиться на опрацюванні після 
зауважень, внесених Міністерством юстиції України. 

 

 
Порушення права на належні умови тримання 

 
Міжнародні стандарти, зокрема, п. 43 Другої Загальної доповіді 

[СРТ/І№f(92)3], встановлюють, що у поліцейських камерах відстань між 
стінами має бути не менше двох метрів, між підлогою і стелею не менше 2,5 м2, 
а загальна площа не менша за 7 м2. 

Проте, для тримання осіб продовжують використовуватися камерні 
приміщення спецустанов, кімнати для затриманих та доставлених чергових 
частин, де корисна площа на одну особу без урахування площі санітарного 
вузла та місць загального користування менша за 4 м2, відстань між стінами 
менше двох метрів, а між підлогою і стелею менше 2,5 метрів. Так, камера № 6 
ІТТ Луцького відділу поліції має розміри 3,7 м на 1,6 м, площу 5,9 м2 (корисна 
площа 5,1 м2), камера № 7 має розміри 3,7 м на 1,8 м, площу 6,7 м2 (корисна 
площа 6,1 м2), що не відповідає міжнародним стандартам.  

Під час перегляду графіку етапування в ізоляторі тимчасового тримання 
Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області було 
виявлено, що від’їзд етапу та приїзд наступного етапу перетинаються, 
наслідком чого два етапи майже протягом доби перебувають одночасно в ІТТ. 
У цей час установа переповнена. У значної частини утримуваних осіб внаслідок 
перевищення ліміту наповнення ІТТ немає спальних місць, а норма площі на 
одну особу у камерах складає значно менше встановленої, що є грубим 
порушенням п. 8.2. Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового 
тримання органів внутрішніх справ України, ст. 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод щодо заборони нелюдського чи такого, що 
принижує гідність, поводження. Крім цього, протягом 2016 року надходили 
численні звернення осіб, утримуваних у зазначеній спецустанові, у тому числі 
колективні. Після відповідного реагування на вказані порушення з боку 
Уповноваженого керівництвом ГУНП в Дніпропетровській області було 



20 
 
прийнято рішення про призупинення роботи ізолятора тимчасового тримання 
Нікопольського ВП для проведення ремонтних робіт. 

Харчування осіб, які тримаються в спецустановах і кімнатах для 
затриманих та доставлених чергових частин, залишається недостатнім, 
несвоєчасним або неякісним. Під час моніторингових візитів виявляються 
порушення норми харчування № 3, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336. Працівниками Департаменту 
НПМ зафіксований випадок, коли в ізоляторі тимчасового тримання Луцького 
відділу поліції на сніданок утримуваним особам видали вермішель швидкого 
приготування «Мівіна». Попри те, що відвідування відбулося у липні, до 
жодного з прийомів їжі в установі не було включено овочів. В ІТТ 
Борзнянського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в меню 
утримуваних осіб були відсутні м’ясні та рибні вироби, овочі, чай та цукор. 

Майже в усіх без виключення спеціальних установах немає постійного 
вільного доступу до питної води, а також відсутня гаряча вода. Камери не 
обладнані столами для приймання їжі, табуретами, настінними шафами та 
тумбочками для зберігання продуктів харчування і предметів особистої гігієни, 
або це обладнання не відповідає вимогам відомчих будівельних норм та 
міжнародних стандартів. 

Залишається недостатнім штучне та природне освітлення в камерах і 
кімнатах для затриманих та доставлених. Приміром, в ІТТ Новокаховського ВП 
ГУНП в Херсонській області рівень штучного освітлення в камерах складає 7 
люкс, у спецустанові Борзнянського відділення поліції – 16 люкс при нормі 100 
люкс. 

У камерах окремих спецустанов і переважній більшості з перевірених 
КЗД облаштування санвузлів не відповідає відомчим будівельним нормам та 
вимогам міжнародних стандартів щодо гігієни, зручності користування, 
запобігання поширенню неприємних запахів, або ж їх розміщення є таким, що 
користування ними принижує гідність особи, оскільки заходи щодо дотримання 
особистої гігієни, справляння природних потреб відбуваються у полі зору 
інших осіб (відсутні перегородки та двері), або камер відеоспостереження. 
Приміром, санітарний вузол кімнати затриманих та доставлених Чернігівського 
відділення поліції на час візиту моніторингової групи виявився взагалі не 
під’єднаним до водопостачання та не обладнаний дверцятами. 

У камерах та КЗД відсутня або неналежно функціонує припливна 
примусова вентиляція, вікна не обладнані кватирками для вентиляції. 
Відсутність доступу свіжого повітря призводить до того, що влітку температура 
у камерах перевищує +30 0С (ІТТ Луцького відділу поліції +310С). В холодну 
пору року відсутній підігрів повітря і фактично здійснюється лише за 
допомогою теплообігрівачів (ІТТ Нікопольського ВП). 

Камери та кімнати, де перебувають утримувані, не завжди обладнані 
радіодинаміками з автономними регуляторами гучності та у переважній 
більшості не обладнані антенами ефірного телебачення, що позбавляє 
затриманих осіб можливості отримувати інформацію про події, що 
відбуваються у зовнішньому світі. 
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Окремо варто згадати моніторинг стану дотримання прав людини в 
Управлінні поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві. У квітні 2016 року 
працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного 
механізму спільно з громадськими моніторами без попередження відвідали 
декілька станцій столичного метро. У ході візиту на постах поліції у 
метрополітені вони виявили металеві клітки, призначені для тримання людей. 
Враховуючи те, що наявність таких кліток законодавством України не 
передбачена, Національній поліції була внесена рекомендація демонтувати ці 
місця тримання. Однак повторний візит на ці та інші станції, що відбувся у 
серпні, засвідчив, що клітки продовжили використовуватися. 

Крім цього, були підстави вважати, що такі місця несвободи є на станціях 
метрополітену міст Харкова та Дніпра. 

Працівники Департаменту НПМ встановили, що умови тримання у 
згаданих місцях не відповідають національним та міжнародним стандартам 
поводження із затриманими, а перебування людей як на постах поліції у 
метрополітені, так і у самих клітках не фіксується ані документально, ані за 
допомогою технічних засобів. Наявність незаконних кліток за відсутності будь-
якого контролю за їх використанням створювала передумови для жорстокого 
поводження та катувань, тому було прийнято рішення не тільки вимагати від 
керівництва Національної поліції якнайшвидше припинити експлуатацію 
згаданих місць тримання, але й повідомити про існування цієї проблеми засоби 
масової інформації і громадськість. 

Після проведеної роботи, а також прес-конференції, яка відбулася 2 
вересня 2016 року в Українському кризовому медіа-центрі, керівництво 
Національної поліції вжило заходів щодо демонтування кліток на постах поліції 
у метрополітені. Цей процес був завершений на всіх 52-х станціях Київської 
підземки на початку лютого 2017 року. 

 
Порушення права на захист 

 
Незважаючи на рекомендації щодо недопущення випадків порушень 

права на захист затриманих осіб, які надавалися Уповноваженим з прав людини 
керівництву Національної поліції України та Генеральної прокуратури України 
протягом попередніх років, у 2016 році в ході моніторингових візитів також 
виявлялися непоодинокі факти систематичного ігнорування вимог статті 59 
Конституції України, статей 208, 213 КПК України, Порядку інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, а 
саме: 

- уповноважені службові особи, які здійснюють затримання, всупереч 
вимогам законодавства не повідомляють взагалі або повідомляють невчасно 
орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 
допомоги; 

- не забезпечується право підозрюваних на конфіденційне побачення з 
адвокатом. 
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Так, під час спілкування з особами, утримуваними в ІТТ Вінницького 
відділу поліції, та ознайомлення з документацією підрозділу було встановлено, 
що відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 
04.03.2016 про обрання стосовно громадянина Ф. запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою останній був затриманий працівниками поліції 03.03.2016 
о 02.25 на місці вчинення злочину. Відповідно до Журналу інформування 
центрів з надання безоплатної правової допомоги про затримання громадянина 
Ф. орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 
допомоги, було повідомлено лише 04.03.2016 о 18.55, тобто через 1 добу 16 
годин. 

У ході візиту до ІТТ Теребовлянського відділу поліції була отримана 
інформація про те, що утримуваний в ізоляторі громадянин Ц. був затриманий 
працівниками карного розшуку ГУНП в Тернопільській області 06.06.2016 о 
13.00 у місті Нікополі Дніпропетровської області. Близько 09.00 07.06.2016 він 
був доставлений у місто Тернопіль до слідчого. Згідно з інформацією 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Тернопільській області перша зустріч адвоката з громадянином Ц. відбулася о 
15.00 07.06.2016, тобто через 26 годин після його фактичного затримання. При 
цьому працівниками поліції були проігноровані вимоги частини третьої статті 
42 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, під час 
затримання не доводилися його права, не вручалася копія протоколу 
затримання, не надавалася можливість сповістити рідних про затримання, 
відмовлялося в користуванні послугами адвоката. 

За цими фактами Уповноваженим були направлені листи до Національної 
поліції та Генеральної прокуратури України для відповідного реагування. 

Також працівниками поліції часто ігноруються вимоги пункту 9 Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 (із змінами). Ця норма 
встановлює, що відмова затриманої особи від адвоката, призначеного 
регіональним центром, повинна бути здійснена такою особою в присутності 
цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої подається адвокатом до 
відповідного регіонального центру. Зокрема, таке порушення було зафіксовано 
моніторинговою групою під час візиту до Білоцерківського відділу поліції. 

Працівники Чернігівського відділення поліції в порушення встановлених 
вимог негайно після затримання осіб не повідомляють про цей факт орган 
(установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. 
Чергові не перевіряють, чи працівником поліції, яким було здійснено 
затримання особи, повідомлено центр з надання правової допомоги, а якщо 
цього не було зроблено, самостійно не повідомляють центр одразу після 
доставляння особи. 

Порушення права на захист залишається поширеним явищем та було 
виявлено під час здійснення моніторингових візитів до таких органів 
Національної поліції: 

- Ірпінського ВП ГУНП в Київській області; 
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- Подільського УП ГУНП в м. Києві; 
- ІТТ Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області; 
- Куликівського ВП ГУНП в Чернігівській області; 
- Чернігівського відділення поліції Чернігівського ВП ГУНП в 

Чернігівській області; 
- ІТТ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області; 
- Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області; 
-  ІТТ Луцького ВП ГУНП у Волинській області; 
- ІТТ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області; 
- ІТТ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області; 
- Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області; 
- Деснянського УП ГУНП в м. Києві; 
- Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області. 

 
Порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу 

 
В органах та установах Національної поліції не виконуються вимоги 

статті 3 Закону України «Про охорону здоров’я» щодо організації домедичної 
допомоги. 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. 

Також штатними розписами ізоляторів тимчасового тримання взагалі не 
передбачені посади медичного працівника (фельдшера), що порушує вимоги 
пункту 41.1 Європейських пенітенціарних правил, який встановлює, що кожен 
пенітенціарний заклад мусить мати не менше одного лікаря, який має 
відповідну кваліфікацію лікаря-терапевта. 

Медичний інвентар і лікувальні засоби для надання домедичної та 
первинної медичної допомоги в органах та установах НПУ наявні не в повному 
обсязі. Так, під час моніторингового візиту до ІТТ Тернопільського ВП було 
встановлено, що установа не забезпечена у необхідній кількості медичним 
інвентарем і лікувальними засобами для надання домедичної та первинної (у 
т.ч. невідкладної) допомоги. Зокрема, на час візиту в установі була відсутня 
аптечка ВІЛ/СНІД (необхідно 2 комплекти), протипедикульозна укладка 
(необхідно 1 на 3 камери), а універсальні аптечки (необхідно 1 на камеру) не 
укомплектовані препаратами та інвентарем відповідно до вимог, встановлених 
наказом МВС від 25.09.2006 № 946. Крім цього, в установі був відсутній графік 
санітарної обробки осіб, які утримуються в ІТТ. 

Аналогічні порушення були виявлені в ІТТ Вінницького та Луцького 
відділів поліції, ІТТ Борзнянського відділення поліції ГУНП в Чернігівській 
області, низці інших спецустанов. 

Не виконуються рекомендації лікарів, які прибувають на виклик до ОНП 
або ІТТ, щодо необхідності додаткових обстежень затриманих осіб. Приміром, 
у Журналі надання медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ 
Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, відсутні 
відмітки щодо виконання рекомендацій лікарів про необхідність консультацій 
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та обстеження утримуваних осіб в інших лікарів, що може свідчити про їх 
невиконання. 

Працівники органів поліції та спецустанов НПУ не знають вимог 
законодавства щодо забезпечення безперервності лікування осіб, які 
потребують замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) або антиретровірусної 
терапії (АРТ). У цьому пересвідчилися представники департаменту НПМ, 
зокрема, під час візитів до ІТТ Борзнянського відділення поліції Бахмацького 
ВП ГУНП в Чернігівській області, ІТТ Луцького відділу поліції ГУНП у 
Волинській області. Таким чином, у випадку доставляння осіб, що потребують 
ЗПТ/АРТ, працівники зазначених установ не зможуть здійснити заходи щодо 
забезпечення безперервності їх лікування. 

 
 

Порушення права на приватність 
 
У камерах спецустанов і в переважній більшості перевірених кімнат для 

затриманих та доставлених облаштування санітарних вузлів не дозволяє 
забезпечити належну приватність осіб, що ними користуються (відсутні чи 
замалі перегородки та двері 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. 

Приміром, у всіх камерах ізолятора тимчасового тримання 
Тернопільського ВП висота перегородок кабін туалетів складає від 1,15 м до 
1,31 м, а двері в них взагалі відсутні. У камерах № 3 та № 4 ІТТ Борзнянського 
відділу поліції висота дверей санітарного вузла, які через відсутність 
перегородок прикріплені до стіни, складає лише 1,1 м від підлоги. Відсутні 
перегородки і в душових кімнатах переважної більшості спеціальних установ. 

Порушення права на приватність виявлено в таких органах та підрозділах 
Національної поліції: 

- ІТТ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області; 
- ІТТ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області; 
- ІТТ Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області; 
- в ІТТ Борзнянського відділення поліції Бахмацького ВП ГУНП в 

Чернігівській області; 
-  у Куликівському ВП ГУНП в Чернігівській області; 
- у Чернігівському відділенні поліції Чернігівського ВП ГУНП в 

Чернігівській області; 
-  в ІТТ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області; 
-  в ІТТ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області; 
-  в ІТТ Луцького ВП ГУНП у Волинській області; 
-  в ІТТ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області; 
-  в ІТТ Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області; 
-  в ІТТ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області; 
-  в ІТТ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області; 
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-  в ІТТ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області; 
- у Деснянському УП ГУНП в м. Києві; 
-  у Білоцерківському ВП ГУНП у Київській області. 
 

Неналежне ведення службової документації 
 
Неналежним чином ведеться службова документація осіб, відповідальних 

за перебування затриманих, щодо виконання обов’язків, покладених на них 
частиною третьою статті 212 та частиною п’ятою статті 213 Кримінального 
процесуального кодексу України. Зокрема, щодо негайної реєстрації 
затриманих; роз’яснення затриманим підстав їх затримання, прав і обов’язків; 
забезпечення запису всіх 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 проведенні таких дій; забезпечення невідкладного надання 
належної медичної допомоги та фіксації медичним працівником будь-яких 
тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я затриманих та інших 
обов’язків. 

У переважній більшості відвіданих органів поліції не забезпечено вільний 
доступ до книги скарг та пропозицій. Книги знаходяться або у чергового 
офіцера, або допуск до них можливий лише з дозволу працівника, який 
здійснює перепускний режим до службових приміщень. Окрім цього, на 
порушення вимог статті 19 Закону України «Про звернення громадян» посадові 
особи територіальних органів поліції об’єктивно, всебічно і вчасно не 
перевіряють заяви чи скарги, внесені громадянами до книги скарг і пропозицій, 
про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення 
громадянам не повідомляється. 

Неналежно ведуться журнали обліку доставлених, відвідувачів та 
запрошених до територіальних органів, чим ускладнюється контроль за 
правомірністю доставляння та перебування громадян в службових 
приміщеннях поліції. В журналах не завжди вказується час залишення 
доставленою (запрошеною) особою приміщення ОНП, не відображаються 
заходи, які було вжито стосовно доставленої особи (складено протокол, 
відібране пояснення та інше), не завжди зазначається посада, прізвище 
працівника поліції, яким особа доставлена чи запрошена до ОНП. Записи в 
журналах не містять інформації щодо того, в якому статусі особа знаходилася у 
відділі поліції (доставлений, запрошений чи відвідувач). Так, у зазначеному 
Журналі Чернігівського відділення поліції 19.03.2016 під №№ 1, 2, 3 був 
зареєстрований громадянин М., який, відповідно до записів, прибув до 
відділення поліції на запрошення слідчого о 03.30 та о 05.50 залишив його після 
проведення бесіди. О 07.00 він знову був запрошений до відділення поліції, яке 
залишив о 09.20 після бесіди та о 09.35 втретє був запрошений до приміщення 
поліції. Станом на 12.00 відмітка про вжиті стосовно нього заходи в Журналі 
була відсутня. Водночас під час моніторингового візиту встановлено, що 
19.03.2016 об 11.00 стосовно М. був складений протокол про затримання його 
за підозрою у вчиненні злочину, у якому, зокрема, зазначено, що фактичний час 
затримання М. 03.30 19.03.2016.  
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Особам, які поміщаються до спецустанов, не завжди надається 
можливість вносити у журнали первинного обстеження осіб, які поміщаються в 
ІТТ, власноручні записи про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. 
Неналежним чином ведуться і журнали реєстрації надання медичної допомоги 
особам, які утримуються в ІТТ, чим унеможливлюється контроль за 
забезпеченням права на охорону здоров’я та встановлення обставин отримання 
тілесних ушкоджень особами, які там тримаються. 

Про виявлення тілесних ушкоджень у осіб, які поміщалися до ізоляторів 
тимчасового тримання, не надсилаються повідомлення до органів прокуратури, 
не вживаються заходи щодо перевірки походження цих ушкоджень. Так, 
відповідно до записів у Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються 
в ІТТ Теребовлянського відділу поліції, до установи поміщалися 6 осіб, у яких 
були виявлені тілесні ушкодження. Проте, всупереч вимогам пункту 9.3 Правил 
внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів 
внутрішніх справ України, затверджених наказом МВС від 02.12.2008  № 638 
(із змінами), до прокуратури надсилалося лише одне повідомлення про 
виявлення тілесних ушкоджень у громадянина Д. Результати вивчення 
згаданого Журналу ізолятора тимчасового тримання Новокаховського ВП 
свідчать, що від початку 2016 року до моменту моніторингового візиту в ІТТ 
було поміщено 11 осіб з тілесними ушкодженнями. Проте, про виявлення 
тілесних ушкоджень органи прокуратури письмово не повідомлялися. 
Натомість представники адміністрації спеціальної установи наполягали, що 
інформували про такі випадки прокуратуру телефоном, що є прямим 
порушенням вимог зазначених вище Правил. Після реагування на ці та інші 
порушення з боку Уповноваженого було проведено службові розслідування та 
прокурорські перевірки, недоліки в роботі ІТТ усунуто, деякі посадові особи 
притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

Неналежним чином ведуться журнали реєстрації виведення затриманих і 
взятих під варту осіб з камер ІТТ, що в свою чергу ускладнює контроль за 
законністю таких виведень. Так, приміром, у згаданих журналах ізолятора 
тимчасового тримання Тернопільського відділу поліції не зазначаються 
підстави виведення, працівники поліції, до яких виводяться утримувані особи, 
не реєструються їх виведення на прогулянки, на час бактерицидних обробок 
камер тощо. Під час моніторингового візиту до ІТТ Луцького відділу поліції дві 
утримувані особи знаходилися на прогулянці, проте всупереч вимогам 
відомчих наказів у Журналі реєстрації виведення затриманих і взятих під варту 
осіб з камер вони зареєстровані не були. 

З суттєвими порушеннями ведуться журнали інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим. Так, згаданий 
Журнал у Чернігівському відділенні поліції ведеться з порушенням 
установлених вимог, зокрема в ньому не завжди зазначається час повідомлення 
центрів, а також дата і час прибуття адвокатів. 

 
Відсутність ефективної системи попередження неналежного 

поводження 
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В органах та підрозділах Національної поліції не вживаються передбачені 
законодавством заходи щодо попередження катування та неналежного 
поводження, зокрема, в територіальних органах відсутні кімнати для 
проведення слідчих дій, обладнання та використання яких передбачено 
Положенням про кімнати для проведення слідчих дій в органах і підрозділах 
внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС України від 
18.12.2003 року № 1561. 

Таким чином, слідчі дії та інші передбачені законодавством України 
заходи (опитування, побачення із захисником тощо), проводяться у будь-яких 
інших приміщеннях, що прямо заборонено вимогами зазначеного Положення. 
Окремо слід зауважити, що навіть у тих територіальних органах, де обладнано 
кімнати для проведення слідчих дій, вони не використовуються за 
призначенням. Затриманих осіб, як правило, доставляють до кімнат слідчих чи 
оперативних працівників, не обладнаних системою відеоспостереження з 
архівацією даних, що, у свою чергу, створює ризик неналежного поводження із 
цими особами. 

На порушення вимог статті 212 Кримінального процесуального кодексу 
України в підрозділах органів досудового розслідування службові особи, 
відповідальні за перебування затриманих, не виконують обов’язки щодо 
забезпечення прав затриманих осіб, передбачені частиною третьою статті 212 
КПК України. Як наслідок, облік перебування громадян у приміщеннях 
територіальних органів здійснюється неналежним чином.  

Так, під час моніторингових візитів було виявлено, що на порушення 
вимог Інструкції, затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 року № 181 «Про 
організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ 
України, спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань», до Журналу обліку доставлених, відвідувачів та 
запрошених органів Національної поліції не вносяться відомості щодо всіх без 
винятку осіб, які доставлені, викликані чи запрошені працівниками поліції для 
складання адміністративних матеріалів, проведення процесуальних та слідчих 
дій чи прибули до органу поліції з особистих або службових питань. Не 
виконуються вимоги зазначеного наказу і в частині правил ведення Журналу 
(додаток 14), зокрема, не фіксується передбачена Інструкцією інформація про:  

- дату доставляння (прибуття) до ОНП;  
- повне ім’я та по батькові доставлених, відвідувачів та запрошених;  
- посаду та прізвище особи, що доставляла чи запрошувала громадян; 
- мету доставляння, прибуття (для складення протоколу, за викликом 

слідчого тощо); 
- вжиті стосовно доставленої, запрошеної особи заходи (складено 

протокол, відібране пояснення тощо).  
Крім того, на дверях службових кабінетів відсутні таблички з назвами 

відділів (секторів), посад і прізвищами працівників, що унеможливлює в разі 
потреби встановити, в яких саме службових приміщеннях перебували затримані 
чи доставлені особи, які скаржаться на неналежне з ними поводження з боку 
працівників поліції. На вході, в коридорах та вестибюлі ОНП не встановлені 
системи відеоспостереження з архівацією відеоінформації протягом не менше 
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одного місяця. Встановлення камер відеоспостереження передбачено вимогами 
пункту 5 наказу МВС від 16.09.2009 року № 404 та розпорядженням МВС від 
31.03.2011 року № 329. 

Перераховані вище недоліки створюють не просто ризики порушень прав 
людини, а призводять до реальних випадків, коли такі порушення мають 
комплексний характер. Так, у ході конфіденційних бесід із утримуваними в ІТТ 
Тернопільського відділу поліції особами були отримані відомості про те, що 
після затримання оперативні працівники утримували їх у службових кабінетах 
органу поліції без належного процесуального оформлення від однієї до трьох 
діб, а в нічний час переводили до інших приміщень, де вони також перебували 
під охороною оперативних працівників, у тому числі пристебнутими 
наручниками до батарей опалення або інших предметів. Під час 
моніторингового візиту було встановлене одне з таких приміщень, зокрема 
приміщення колишнього оперативно-пошукового відділу УМВС України в 
Тернопільській області, розташоване за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса 
Шевченка, 1. 

В окремих службових кабінетах Чернігівського відділення поліції 
моніторинговою групою були виявлені предмети, що за певних умов можуть 
бути використані для здійснення психологічного та фізичного впливу на 
громадян, зокрема ніж, молоток та електропраски. 

У ході провадження Уповноваженого з приводу порушення прав 
громадянина А. працівниками Дніпровського та Білозерського відділень поліції 
Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області були встановлені такі факти. 
07.04.2016 близько 10.00 оперативний працівник Дніпровського відділення 
поліції запросив громадянина А. прийти у відділення. Через дві години 
очікування у службовому кабінеті працівник поліції запросив його вийти на 
вулицю, де вже чекали інші поліцейські, які без пояснення причин затримання 
відвезли його до Білозерського відділення поліції. У службовому кабінеті 
вказаного відділення поліції оперативні працівники стали опитувати 
громадянина А. про вчинений ним злочин. Після цього він був допитаний 
слідчим, який оголосив про підозру у вчиненні громадянином А. злочину. 
Через деякий час його доставили до Білозерського районного суду Херсонської 
області, яким стосовно нього був обраний запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою. При цьому фіксація часу і мети перебування А. у Дніпровському 
відділенні поліції не відповідає фактичним обставинам, встановленим в ході 
провадження Уповноваженого, а у відповідному журналі Білозерського ВП 
його доставляння вперше зафіксовано лише після приїзду з Білозерського 
райсуду, хоча перед цим з громадянином А. вже були проведені слідчі дії і 
йому було повідомлено про підозру. 

За результатами звернення Уповноваженого Генеральною прокуратурою 
за цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 
відомості про вчинення працівниками поліції кримінальних правопорушень за 
ознаками статей 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт 
або тримання під вартою), 374 (Порушення права на захист) Кримінального 
кодексу України. Проведення досудового розслідування за вказаними 
кримінальними провадженнями доручено прокуратурі Херсонської області. 
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Недоліки в професійній підготовці працівників поліції 

 
Плани з функціональної підготовки особового складу спецустанов та 

територіальних органів Національної поліції на 2015–2016 навчальний рік не 
містять тем з питань забезпечення прав людини в діяльності органів полції.  

Як наслідок, результати відвідувань свідчать про вкрай низький рівень 
знань працівниками поліції 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, Законів України «Про Національну поліцію», 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про 
попереднє ув’язнення», інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення 
прав людини. 

Ознайомлення з матеріалами службової підготовки (тематичними 
планами, конспектами тощо), проведення опитувань та бесід з працівниками 
територіальних органів та спецустанов Національної поліції 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.  

У зошитах із службової підготовки працівників ІТТ Тернопільського ВП, 
ІТТ Луцького ВП, ІТТ Борзнянського відділення поліції, низки інших 
спеціальних установ відсутні записи про вивчення положень статті 3 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод (1950/1997 рр.); статті 10 
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання (ООН 1984/1987 
рр.); Загальної декларації прав людини (1948 р.), статті 28 Конституції України.  

 
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» продовжують порушуватися 
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 недоторканність) 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.   

onenote:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.one%23%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20(%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80)&section-id=%7B250B331E-C89A-494B-B82F-F4FED864CCA7%7D&page-id=%7B0B73B3DE-0DA3-45E3-845F-4937E1A04D78%7D&base-path=//D:/chuprov/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20OneNote/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D0%9F%D0%9C


30 
 

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 як 
запобіжний захід обрано тримання під вартою, а також осіб, підданих 
адміністративному арешту. 

Крім того, до цього часу 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. 

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. 

 
Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері недопущення 

неналежного поводження 
 
З метою приведення у відповідність до положень Конституції України 

пропонується:  
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. 

 
 

2.2. Результати моніторингу установ виконання покарань та 
попереднього ув’язнення Міністерства юстиції України 
(Державної пенітенціарної служби України) 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2016 року № 343 ліквідовано Державну пенітенціарну службу України, а  
завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації покладено на Міністерство юстиції України. 
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Здійснення вказаних функцій зазначеним Міністерством розпочато згідно із 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 697-р.  

На даний час у сфері управління Міністерства юстиції України перебуває 
148 установ, розташованих на території, що контролюється українською 
владою, у яких на початок 2017 року трималося 60 399 осіб. У порівнянні з 
минулим роком чисельність таких осіб зменшилася на 9598 осіб або 13,7 %. 

Зменшення кількості осіб в пенітенціарних установах пов’язане із 
внесенням змін до статті 72 Кримінального кодексу України в частині 
зарахування судом одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення 
волі. 

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. 

 

 
 
За інформацією Міністерства юстиції України, станом на 01 січня 2017 

року у 12 слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з функцією 
СІЗО, розташованих на території, що контролюється українською владою, 
трималося 17 495 осіб, узятих під варту та засуджених. Із них на стадії 
досудового розслідування – 1 947 осіб, судового розгляду (до винесення 
вироку) – 8 312 осіб. 
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У 113 кримінально-виконавчих установах загалом трималося 42 600 

засуджених. Із них: 
 у 7 колоніях максимального рівня безпеки – 3 099 осіб; 

у 32 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених – 17 
747 осіб; 

у 27 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених – 11 732 
особи; 

у 7 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для 
тримання чоловіків – 1 595 осіб; 

у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для 
тримання чоловіків – 503 особи; 

у 11 колоніях для тримання жінок – 1 902 особи; 
у 4 спеціалізованих лікувальних закладах – 887 осіб; 
у 21 виправному центрі – 2 089 осіб. 
Крім того, у 6 виховних колоніях для неповнолітніх трималося 304 особи, 

у дільницях соціальної реабілітації при колоніях – 1297 осіб, у лікувальних 
закладах при виправних колоніях (слідчих ізоляторах) – 1383 особи, у 
арештних домах при виправних колоніях – 204 особи, у дільницях слідчих 
ізоляторів при виправних колоніях – 162 особи. 
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Протягом 2016 року працівниками Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в рамках реалізації функцій 
національного превентивного механізму спільно з представниками 
громадськості здійснено 40 моніторингових візитів до установ виконання 
покарань, 10 з яких - повторні. Зокрема, моніторинг проводився в 11 слідчих 
ізоляторах (установах виконання покарань з функцією СІЗО), 25 виправних 
колоніях та 4 виправних центрах. Зазначеними візитами було охоплено всі 
регіони держави за виключенням тимчасово непідконтрольної органам 
державної влади території Донецької та Луганської областей, а також 
тимчасово окупованої території АР Крим. 
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Після тривалої підготовчої роботи 26.12.2016 відбувся перший спільний 

візит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 
Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації до Сімферопольського 
слідчого ізолятора. Основною метою українського Омбудсмана було 
проведення зустрічі із 42 особами – політичними в’язнями, а також з тими 
засудженими, які висловили бажання бути переміщеними для подальшого 
відбування покарання на материкову частину України. Разом з тим, зустріч 
відбулася лише з трьома особами-політв’язнями. 

Під час цієї зустрічі обговорювалися питання переслідування і тиску на 
них, застосування непропорційної жорсткості з боку силових відомств під час 
проведення обшуків, затримань, проблеми діяльності судової системи в Криму, 
питання автоматичного набуття громадянства РФ та інші. 

У 2016 році до Уповноваженого з прав людини надійшло 324 звернення 
щодо переміщення осіб, які тримаються в установах виконання покарань 
Донецької та Луганської областей на тимчасово непідконтрольній органам 

Виправні колонії: 
• Оріхівська виправна колонія (№ 88) 
• Чорноморська виправна колонія (№ 74) 
• Вінницька виправна колонія (№ 86) 
• Старобабанівська виправна колонія (№ 92) 
• Роменська виправна колонія (№ 56) 
• Надержищенська виправна колонія (№ 65) 
• Полицька виправна колонія (№ 76) 
• Цуманська виправна колонія (№ 84) 
• Вознесенська виправна колонія (№ 72) 
• Львівська виправна колонія (№ 48) 
• Білозерська виправна колонія (№ 105) 
• Кагарлицька виправна колонія (№ 115) 
• Диканівська виправна колонія (№ 12) 
• Сумська виправна колонія (№ 116) 
• Кіровоградська виправна колонія (№ 6) 
• Коломийська виправна колонія (№ 41) 
• Селидівська виправна колонія (№ 82) 
• Житомирська виправна колонія (№ 4) 
• Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114) 

Виправні центри:  
• Олександрівський виправний центр (№ 104) 
• Долинський виправний центр (№ 118) 
• Ірпінський виправний центр (№ 132) 
• Ширяївський виправний центр (№ 111) 

Слідчі ізолятори (установи 
виконання покарань з функією 
СІЗО): 
• Полтавська установа виконання покарань (№ 23) 
• Чернігівський слідчий ізолятор 
• Закарпатська установа виконання покарань (№ 9) 
• Ізмаїльська установа виконання покарань (№ 22) 
• Запорізький слідчий ізолятор 
• Черкаський слідчий ізолятор 
• Дніпропетровська установа виконання покарань   

(№ 4) 

Повторні візити: 
• Черкаська виправна колонія (№ 62) 
• Петрівська виправна колонія (№ 49) 
• Темнівська виправна колонія (№ 100) 
• Оріхівська виправна колонія (№ 88) 
• Новгород-Сіверська установа виконання покарань 

(№ 31) 
• Чернігівський слідчий ізолятор 
• Копичинська виправна колонія (№ 112) 
• Замкова виправна колонія (№ 58) 
• Закарпатська установа виконання покарань (№ 9) 
• Старобільський слідчий ізолятор 
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державної влади території, до інших регіонів держави. У зв’язку із чим, за 
ініціативи та безпосередньої участі Уповноваженого за минулий рік проведено 
4 успішних переміщення 84 засуджених та осіб, узятих під варту, з окремих 
районів Донецької області (у 2015 році – 3 переміщення та 49 осіб відповідно). 

Інформація про стан дотримання прав в’язнів отримувалася як під час 
проведення моніторингових візитів, так і при здійсненні проваджень за 
зверненнями щодо порушення прав вказаних осіб, які надходять на розгляд 
відділу моніторингу пенітенціарних установ Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму. Протягом 2016 року надійшло 2 397 
таких звернень, 687 з них були пов’язані з необхідністю дотримання права 
ув’язнених осіб на належну медичну допомогу.  

Не зважаючи на розпочату реформу пенітенціарної системи, результати 
моніторингових візитів, аналіз та розгляд звернень дають підстави 
стверджувати, що системні порушення прав людини, у тому числі ті, які 
можуть бути розцінені як катування та жорстоке чи таке, що принижує гідність 
людини, поводження чи покарання, продовжують мати місце у діяльності 
установ виконання покарань та попереднього ув’язнення, серед яких: 

порушення права на свободу; 
застосування до засуджених або осіб, що тримаються під вартою, 

психічного та фізичного насилля з боку представників адміністрації або 
окремих категорій в’язнів; 

нелюдське або грубе ставлення до засуджених та ув’язнених з боку 
окремих працівників установ; 

неналежне матеріально-побутове забезпечення та харчування; 
порушення в сфері застосування фізичної сили та спеціальних засобів; 
порушення права засуджених на працю та гідну її оплату; 
зловживання адміністрацією установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів заходами дисциплінарного впливу, порушення законодавства при 
накладенні дисциплінарних стягнень; 

негативна практика залучення засуджених до роботи, яка пов’язана з 
контролем за поведінкою інших засуджених; 

порушення права на рівність; 
неможливість отримання правової допомоги у зв’язку із недостатньою 

інформованістю засуджених про свої права, а також про правозахисні 
організації; 

порушення права на листування при відправленні скарг на дії персоналу 
установ виконання покарань; 

необґрунтоване здійснення відрахувань із заробітку або іншого доходу 
засуджених до позбавлення волі; 

схилення в’язнів до надання благодійної допомоги установам в обмін на 
отримання певних переваг; 

відсутність реагування з боку Міністерства юстиції України на факти 
порушення законодавства в установах виконання покарань та попереднього 
ув’язнення; 

порушення вимог роздільного тримання окремих категорій осіб в 
установах попереднього ув’язнення. 
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Порушення права на свободу 
Під час здійснення в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини 

провадження за зверненням адвоката засудженої П., яка трималася в 
Уманській виправній колонії (№ 129), було встановлено, що 19.05.2016 до 
вказаної установи відносно П. надійшла ухвала Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.05.2016, якою було 
скасовано ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 06.10.2015 та 
направлено справу стосовно П. на новий апеляційний розгляд. Згідно із 
отриманими матеріалами запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, який 
був обраний П. судом першої інстанції до набрання вироком законної сили, не 
змінювався. Разом з тим, остання була звільнена з установи лише 15.07.2016. За 
даним фактом Уповноваженим з прав людини поінформовано Генеральну 
прокуратуру України та Міністерство юстиції України, після чого органами 
прокуратури було відкрито кримінальне провадження за частиною першою 
статті 367 Кримінального кодексу України. 

 
Застосування психічного та фізичного насилля до ув’язнених 
Закритість пенітенціарної системи та наявність неформальних правил 

поведінки серед в’язнів створюють підґрунтя для того, щоб факти фізичного та 
психічного насилля в установах залишалися прихованими, а їх розслідування – 
неефективним.  

На фоні зазначеного внесені зміни до статті 216 Кримінального 
процесуального кодексу України (згідно із Законом України № 1798-VIII 
від 21.12.2016 “Про Вищу раду правосуддя”) в частині створення слідчих 
Державної кримінально-виконавчої служби України, які будуть здійснювати 
досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях 
установ виконання покарань та попереднього ув’язнення, можуть призвести до 
поглиблення проблеми неефективного розслідування у справах про катування 
та інші зловживання в місцях несвободи. 

Під час проведення візитів до пенітенціарних установ монітори 
безпосередньо виявляють факти, що можуть свідчити про катування осіб, які в 
них утримуються. 

25.05.2016 у Черкаському слідчому ізоляторі працівником Секретаріату 
виявлено наявність тілесних ушкоджень в ув’язненого К., які не були 
зафіксовані в документації установи. Лише після повідомлення про даний факт 
органів прокуратури адміністрацією установи було вжито заходів щодо 
документування ушкоджень.  

11.05.2016 та 04.08.2016 за розпорядженням начальника слідчого 
ізолятора на підставі рапорту фельдшера до окремої палати-ізолятора для 
заспокоєння буйних осіб були поміщені Б. та К., які утримувалися у вказаному 
приміщенні безперервно 28 та 32 години відповідно. При цьому, згідно з 
встановленим порядком поміщення до цієї палати повинно здійснюватися на 
підставі висновку лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів), а тривалість 
разового призначення ізоляції встановлюється до 8 годин. В ході візиту в’язні 
повідомляли, що осіб, яких тримають у зазначеній палаті, не завжди виводять 
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до туалету для відправлення фізіологічних потреб, а на період сну із постільних 
речей видається лише матрац. Сама ж палата більше нагадує “бетонну коробку” 
без вікон, примусової вентиляції та доступу свіжого повітря. За даними 
фактами до Генеральної прокуратури України внесено подання 
Уповноваженого з прав людини. 

   
У штрафних приміщеннях Полицької виправної колонії (№ 76) 

моніторами виявлено засудженого К., який повідомив, що наприкінці 2015 року 
начальник установи разом з іншими працівниками нанесли йому тілесні 
ушкодження, унаслідок чого він отримав травму грудної клітки. У подальшому 
було встановлено, що після звернення К. до працівників медичної частини 

виправної колонії зазначена 
травма не була зафіксована в 
документації установи, а 
медична допомога вказаній 
особі не надавалася. При 
дослідженні рентгенограми 
грудної клітини засудженого 
учасником моніторингової 
групи, який є лікарем фахівцем 
в галузі судово-медичної 
експертизи, виявлено ознаки, 
які можуть вказувати на 
наявність травматичної 
патології ребер (переломів, що 

зростаються). Також при огляді цього засудженого виявлено деформацію 
грудної клітки у вигляді випинання ребер, що може бути наслідками отримання 
травми. Після внесення Уповноваженим з прав людини подання до Генеральної 
прокуратури України за вказаним фактом органами прокуратури розпочато 
кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 
другою статті 365 Кримінального кодексу України. При цьому, згідно з 
інформацією Міністерства юстиції України, яка надійшла до Секретаріату 
Уповноваженого за результатами опрацювання звіту за наслідками візиту до 
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установи, проведеним рентгенографічним обстеженням органів грудної клітки 
К. паталогічних змін у останнього виявлено не було. 

За інформацією осіб, які тримаються у Темнівській виправній колонії 
(№ 100), вони фактично позбавлені можливості оскаржувати дії адміністрації 
установи через страх бути підданими катуванню або жорстокому поводженню. 
Засуджених, які намагаються скаржитися на дії адміністрації установи та 
захищати свої права, як правило, переводять до дільниці посиленого контролю. 
Поширеною в установі залишається практика побиття засуджених 
працівниками колонії за порушення режиму відбування покарання, у тому числі 
незначні (наприклад, спілкування засуджених між собою на підвищених тонах). 
Про факти катування в зазначеній установі інформували й засуджені в інших 
виправних колоніях, які раніше відбували покарання у Темнівській виправній 
колонії (№ 100). 

Практично всі в’язні Замкової виправної колонії (№ 58), які 
спілкувалися із учасниками моніторингу, висловлювали занепокоєння стосовно 
власної безпеки у зв’язку із можливими репресіями з боку адміністрації 
установи за таке спілкування та наявність претензій до працівників колонії, 
оскільки, з їх слів, це залишається усталеною практикою. Під час візиту четверо 
засуджених, які утримувалися в штрафних приміщеннях, скоїли 
членоушкодження шляхом нанесення собі порізів на руках. Такий вчинок 
останні пояснили необхідністю привернути увагу до зазначених проблем, а 
також у зв’язку із тим, що після спілкування із моніторами працівники 
установи висловили на їх адресу погрози. 

  
Про факт, який можливо розцінювати як катування, учасникам візиту 

повідомив засуджений Ч. Зі слів останнього, у листопаді 2016 року після 
скоєння ним членоушкодження працівники цієї колонії застосовували до нього 
надмірну фізичну силу. При цьому, до рота йому було вставлено кляп та 
поміщено до окремого приміщення, яке не використовується для тримання 
засуджених. 

Стосовно використання працівниками установи кляпу, надмірної фізичної 
сили та ізоляції в’язнів у окремих приміщеннях повідомляли й інші засуджені. 
Під час огляду приміщень зазначеної колонії моніторами були виявлені окремо 
розташовані камери, які за інформацією керівництва установи не 
використовувалися з 2014 року. Однак, у вказаних приміщеннях були наявні 
ознаки тривалого перебування людей, а також упаковки від продуктів 
харчування та відомчі газети з датами виготовлення (друку) – серпень-жовтень 
2016 року. 



39 
 

За даними фактами до Генеральної прокуратури України внесено подання 
Уповноваженого з прав людини.  

 
Відповідно до інформації, 

отриманої моніторами під час проведення конфіденційних бесід із особами, які 
тримаються в пенітенціарних установах, для представників адміністрації 
певних установ притаманні нетактовна та груба поведінка відносно в’язнів, а 
також використання в їх адресу образливих та принизливих висловлювань 
(Оріхівська виправна колонія (№ 88), Замкова виправна колонія (№ 58), 
Запорізький слідчий ізолятор та інші). 

 
Порушення в сфері застосування фізичної сили та спеціальних засобів 
Згідно з інформацією Міністерства юстиції України протягом 2016 року в 

слідчих ізоляторах та установах виконання покарання спеціальні засоби та 
фізична сила застосовувалися у 785 випадках (у 2015 – у 934). 

 
Проведений під час візитів аналіз матеріалів застосування до в’язнів 

спеціальних засобів і фізичної сили, а також опитування працівників установ 
виконання покарань, засвідчили неналежний рівень володіння останніми 
нормативно визначеними підставами застосування вказаних засобів. 
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В ході ознайомлення з матеріалами їх 
застосування до засуджених Оріхівської 
виправної колонії (№ 88) у 2015-2016 
роках встановлено, що усупереч вимог 
законодавства такі засоби застосовувалися 
до в’язнів без попередження про намір їх 
використання. Крім цього, 05.04.2015 до 
засудженого С. наручники застосовувалися 
з 00 годин 30 хвилин до 20 години 05 
хвилин, тобто 19 годин 35 хвилин 
безперервно.  

За результатами візиту до 
Генеральної прокуратури України та 
Міністерства юстиції України внесені 
подання Уповноваженого з прав людини.  

Не в усіх випадках працівники 
установ виконання покарань та 
попереднього ув’язнення фіксують точний 
час застосування до в’язнів наручників. В 
Ізмаїльській установі виконання 

покарань (№ 22) та Новгород-Сіверській установі виконання покарань 
(№ 31) за фактами застосування спеціальних засобів не проводяться службові 
розслідування, необхідність проведення яких передбачена відповідним 
Порядком, який затверджено наказом Міністерства юстиції України від 
12.03.2015 № 356/5. 

Окремої уваги заслуговує питання щодо правомірності носіння та 
застосування працівниками спеціальних засобів. Так, 18.04.2016 у 
Чернігівському слідчому ізоляторі працівником установи Г. застосовано 
гумовий кийок до засудженого К. При цьому, згідно із книгою обліку та 
прийому спеціальних засобів зазначеної установи даний працівник будь-яких 
спеціальних засобів не отримував. 

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

контролем за поведінкою інших засуджених та вжиття до них заходів 
впливу 

Традиційною для установ виконання покарань залишається практика 
залучення засуджених до роботи, яка пов’язана з контролем за поведінкою 
інших засуджених та вжиття до них заходів впливу.  

Так, у Темнівській виправній колонії (№ 100) функціонують так звані 
“секції підтримання правопорядку”, до складу яких входять визначені 
працівниками установи особи з числа засуджених. До обов’язків цих осіб 
належать делеговані їм адміністрацією функції з контролю за дотриманням 
іншими в’язнями режимних вимог та їх поведінкою, участь у загальних та 
особистих обшуках засуджених, супроводження їх до чергової частини у разі 
вчинення порушення режиму відбування покарання тощо. За інформацією 
в’язнів колонії члени вказаної секції за згодою представників адміністрації 



41 
 
можуть застосовувати фізичне та психічне насильство до інших засуджених. 
Питання щодо правомірності функціонування зазначених секцій в установі 
порушувалося Уповноваженим з прав людини перед Генеральною 
прокуратурою України та Міністерством юстиції України у 2014 році.  

В Оріхівській виправній колонії (№ 88) в’язні скаржилися на те, що у 
разі виникнення протиріч між засудженими та представниками адміністрації 
останніми, як правило, залучаються для їх вирішення засуджені, що мають 
високий неформальний статус або певний вплив на інших ув’язнених. 
Врегулювання зазначених конфліктів відбувається без участі адміністрації та не 
рідко із застосуванням фізичного насильства. 

 
Порушення права на рівність 
Унаслідок існування в пенітенціарних закладах кримінальної субкультури 

із приманними їй специфічними звичаями та традиціями серед загальної маси 
в’язнів є стигматизована категорія осіб, на яких неформально покладається 
обов’язок здійснення “брудної” роботи, у тому числі прибирання туалетів, 
приміщень, камер, територій тощо. Як правило, такі особи проживають 
(тримаються) та приймають їжу окремо від загальної маси ув’язнених.  

Неформальний поділ засуджених та ув’язнених на касти здійснюється не 
лише особами, які тримаються в установах виконання покарань, але й 
працівниками цих закладів. Так, у Запорізькому слідчому ізоляторі у 
картотечних скриньках для зберігання камерних карток в’язнів були нанесені 
образливі жаргонні слова, якими позначалися камери для відповідних 
неформальних категорій в’язнів (“пєтухі”, “козли”, “блатні”). 

 

   
 
При тому, що основна маса засуджених в більшості установ проживають 

у загальних спальних приміщеннях відділень соціально-психологічної служби, 
окремі в’язні утримуються та проживають в окремих кімнатах у більш 
комфортних умовах. 
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Порушення у сфері застосування заходів дисциплінарного впливу 
 
Відповідно до статистичних даних Міністерства юстиції України у 2016 

році засудженими допущено 74 740 порушень режиму відбування покарання 
(2015 – 8 851). Крайні заходи дисциплінарного впливу шляхом поміщення до 
дисциплінарного ізолятора (карцера) застосовувалися 18 034 рази (2015 – 
15 610), до приміщень камерного типу (одиночної камери) – 3 863 рази (2015 – 
2 711). 

 
 
Під час моніторингів неодноразово виявлялися факти порушення 

нормативних вимог та зловживання з боку адміністрації установ при 
застосуванні до засуджених заходів стягнення. 

У Темнівській виправній колонії (№ 100) на засудженого до довічного 
позбавлення волі М. було накладено дисциплінарне стягнення за те, що він, 
перебуваючи черговим по камері не доповів про зберігання іншим засудженим 
продуктів харчування під ліжком. Разом з тим, згідно із чинними нормами на 
чергового по камері не покладено обов’язок здійснювати контроль за 
поведінкою інших засуджених, що є функцією виключно персоналу установи. 
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Випадки безпідставного притягнення до дисциплінарної відповідальності 
є непоодинокими. 

Під час здійснення провадження стосовно порушення прав Д. з боку 
працівників Черкаської виправної колонії (№ 62) встановлено, що 14.04.2016 
за постановою начальника цієї установи його поміщено до дисциплінарного 
ізолятора за відмову виконувати фізичні вправи у період часу, відведений для 
проведення ранкової зарядки. З метою опрацювання питання щодо наявності 
правових підстав для притягнення Д. до дисциплінарної відповідальності до 
Міністерства юстиції України та прокуратури Черкаської області 
Уповноваженим з прав людини направлено відповідні листи. Незважаючи на 
те, що за результатами їх розгляду Міністерством юстиції України не було 
встановлено порушень вимог чинного законодавства при накладенні вказаного 
стягнення, прокуратурою Черкаської області внесено вказівку начальнику 
Черкаської виправної колонії (№ 62) щодо його скасування. 

Слід відмітити, що практика накладення дисциплінарних стягнень за 
відмову засуджених виконувати фізичні вправи є поширеною й у інших 
установах (Житомирська виправна колонія (№ 4)). 

Відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 107 Кримінально-
виконавчого кодексу України (далі – КВК України) засудженим забороняється 
заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, 
завдавати шкоду своєму здоров’ю з метою ухилення від відбування покарання 
або виконання встановлених обов’язків.  

Разом з тим, працівники установ виконання покарань накладають на 
засуджених дисциплінарні стягнення за вчинення ними членоушкоджень, не 
враховуючи при цьому мети скоєння даного вчинку.  

17.10.2016 у Замковій виправній колонії (№ 58) на засудженого А. було 
накладено стягнення у вигляді поміщення до дисциплінарного ізолятора за 
скоєння ним членоушкодження “на фоні негативного самопочуття та 
емоційного стану”. Такі випадки в установі є непоодинокими. 

На підставі постанов начальника Оріхівської виправної колонії (№ 88) 
25.01.2016 до дисциплінарного ізолятора було поміщено засуджених С., К. та 
Ш. Разом з тим, в ході опрацювання відповідних матеріалів встановлено, що на 
час підписання вказаних постанов начальник виправної колонії перебував у 
відпустці. При цьому, згідно з інформацією Міністерства юстиції України, яка 
надійшла за результатами опрацювання подання Уповноваженого з прав 
людини, вказані постанови були підписані начальником установи у зв’язку із 
перебуванням зазначених засуджених на оперативно-профілактичному обліку. 
Такі пояснення свідчать про намагання приховати очевидні порушення з боку 
працівників установ виконання покарань. 

У камері дисциплінарного ізолятора Кіровоградської виправної колонії 
(№ 6) на загальних підставах тримався засуджений В., який повідомив, що 
перебуває у штрафному приміщенні у зв’язку із вчиненням ним втечі із 
дільниці соціальної реабілітації установи. Проте, згідно із службовою 
документацією дана особа трималася в ізоляторі через необхідність 
забезпечення її особистої безпеки. При цьому, сам засуджений стверджував, що 



44 
 
із заявою про необхідність забезпечення його безпеки він до адміністрації не 
звертався. 

Більш виваженого підходу потребує застосування крайніх заходів 
дисциплінарного впливу. Так, під час візиту до Полтавської установи 
виконання покарань (№ 23) в карцері тримався ув’язнений Л., який 
нетривалий час перебував в установі, раніше до дисциплінарної 
відповідальності не притягувався та попередньо не мав досвіду перебування у 
пенітенціарних закладах.  

У Селидівській виправній колонії (№ 82) до дисциплінарного ізолятору 
за відсутність нагрудного знаку було поміщено засудженого М., який 
попередньо не мав дисциплінарних стягнень. 

 Незважаючи на те, що 07.10.2016 набрали чинності зміни до статті 94 
КВК України, відповідно до яких у дільниці посиленого контролю тримаються 
лише особи, які систематично вчиняють злісні порушення установленого 
порядку відбування покарання, що загрожують безпеці персоналу, засуджених 
або інших осіб, у Кіровоградській виправній колонії (№ 6), Житомирській 

виправній колонії (№ 4) та Замковій 
виправній колонії (№ 58) засуджених 
переводять та утримують у вказаній дільниці 
на підставах, що не відповідають чинному 
законодавству. 

 
Порушення права на належні умови 

тримання 
Відповідно до пункту 10 Мінімальних 

стандартних правил поводження з в'язнями 
ООН всі приміщення, якими користуються 
ув’язнені, особливо спальні, повинні 
відповідати всім санітарним вимогам, при 
чому належну увагу слід звертати на 
кліматичні умови, особливо на кубатуру цих 
приміщень, на їх мінімальну площу, на 
освітлення, опалення і вентиляцію. 

Згідно із наданою Міністерством 
юстиції України інформацією потреба в капітальних і поточних видатках для 
поліпшення комунально-побутових умов в’язнів по об’єктам Державної 
кримінально-виконавчої служби України на 2015 рік складала 274,0 млн грн (у 
тому числі капітальні видатки – 239,2 млн грн та поточні видатки – 34,8 млн 
грн), а на 2016 рік – 470,6 млн грн (у тому числі капітальні видатки – 451,8 млн 
грн та поточні видатки – 18,8 млн грн). На вказані цілі було залучено 
капітальних та поточних видатків протягом 2015 року на загальну суму 26,4 
млн грн, із них капітальні видатки – 6,1 млн грн та поточні – 20,3 млн грн, у 
2016 році на загальну суму 31,3 млн грн, із них капітальні видатки – 3,4 млн 
грн, та поточні – 27,9 млн грн. 

Результати моніторингових візитів свідчать, що для більшості установ 
виконання покарань та попереднього ув’язнення характерними є порушення 
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норм житлової площі, незадовільні санітарно-гігієнічні та матеріально-побутові 
умови, тримання в’язнів у напівпідвальних приміщеннях, недотримання 
температурного режиму та вимог щодо освітлення житлових приміщень, 
обмеження доступу до свіжого повітря та питної води тощо. Належні умови 
тримання створені, як правило, лише для засуджених, які залучаються до робіт 
з господарського обслуговування, неповнолітніх та жінок, а також осіб, які 
перебувають у більш привілейованому становищі. 

Особливої уваги заслуговують умови тримання осіб у слідчих ізоляторах 
та установах виконання покарань з функцією 
СІЗО. У загальних камерах ізоляторів, як 
правило, брудно, задуха, стіни вологі та вкриті 
пліснявою, недостатньо вільного місця, 
наявний неприємний запах, недостатньо 
освітлення та відсутня примусова вентиляція. 
Практично в усіх відвіданих установах такого 
типу у неналежному стані перебувають камери 
збірних відділень, в яких тривалістю до двох 
годин повинні утримуватися новоприбулі до 
ізолятору в’язні та особи, що вибувають з 
установи. Як правило, такі приміщення мають 
вигляд “кам’яних мішків” без доступу до 
природнього освітлення, свіжого повітря та 
питної води. При цьому, в порушення 
встановлених вимог вони не обладнані примусовою вентиляцією, санвузлами, 
столами, а в окремих випадках місцями для сидіння. В більшості установ облік 
часу перебування у збірному відділенні не здійснюється, що створює підґрунтя 
для більш тривалого тримання в’язнів в таких камерах.  

21.07.2016 у камері збірного відділення Запорізького слідчого 
ізолятора, яка мала загальну площу лише 16 м2, не була обладнана санвузлом 
та доступом до води, більше встановленого часу утримувалося 22 в’язні. 

Незважаючи на значне зменшення кількості осіб, які тримаються в 
установах виконання покарань, у цих закладах продовжують мати місце 
порушення норм жилої площі. Такі факти виявлено у Цуманській виправній 
колонії (№ 84), Коломийській виправній колонії (№ 41), Сумській 
виправній колонії (№ 116), Вінницькій випраній колонії (№ 86), 
Надержищенській виправній колонії (№ 65) та в інших установах. При 
цьому, керівництво Диканівської виправної колонії (№ 12) по-своєму трактує 
поняття “норма жилої площі”, вираховуючи цю норму із загальної площі 
гуртожитків з урахуванням коридорів та інших побутових приміщень. При 
нормативно визначеній нормі жилої площі не менше 4 м2 на одного 
засудженого у житловому приміщенні Оріхівської виправної колонії (№ 88) 
площею 87 м2 проживало 44 особи, в Роменській виправній колонії (№ 56) у 
приміщенні площею 34 м2 – 13 осіб, а в Полтавській установі виконанні 
покарань (№ 23) у камері загальною площею 7,2 м2 – 3 засуджених до 
довічного позбавлення волі. 
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Також моніторами виявлено випадок, коли в’язні взагалі не 
забезпечувалися індивідуальним спальним місцем. У камері Київського 
слідчого ізолятору для тримання транзитно-пересильних осіб, в якій 
перебувало 20 ув’язнених, лише 16 з них були забезпечені спальними місцями. 
Відповідно до пояснень в’язнів у різні проміжки часу у згаданій камері 
утримувалося від 25 до 30 осіб, у зв’язку із чим вони спали почергово, у тому 

числі на лавах та столі. 
Житлові та інші приміщення установ 

потребують поточних ремонтів, а в окремих 
випадках капітальних. Мережі комунально-
побутового призначення більшості 
пенітенціарних закладів та сантехніка 
перебувають у незадовільному стані. На час 
проведення моніторингових візитів крівлі 
дахів  гуртожитків для проживання в’язнів 
Оріхівської виправної колонії (№ 88) та 
Львівської виправної колонії (№ 48) 
протікали. 
 

 
 

Електромережі в установах прокладені та використовуються з 
порушенням правил пожежної безпеки, що створює небезпеку для життя та 
здоров’я в’язнів. У житлових приміщеннях деяких слідчих ізоляторів та 
виправних колоній відсутнє нічне освітлення, у зв’язку із чим в’язні завішують 
лампи наявними речами або сплять із увімкненим світлом. 

У порушення вимог нормативно-правих актів в окремих установах 
гуртожитки для засуджених не обладнані кімнатами виховної роботи, 
приймання їжі та іншими функціональними приміщеннями. 

Прогулянкові дворики установ виконання покарань та попереднього 
ув’язнення не завжди обладнані знаряддями для зайняття фізичними вправами, 
жолобами для відтоку води та достатнім перекриттям від атмосферних опадів. 
В окремих із них встановлені залізні лавки, що у разі їх використання у холодну 
пору року може завдати шкоду здоров’ю. Не в усіх ізоляторах обладнано 
прогулянкові дворики для жінок з дітьми (Запорізький слідчий ізолятор). 
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Окремим питанням постає доступ засуджених та ув’язнених до питної 

води. У гуртожитках відділень соціально-психологічної служби, дільницях 
посиленого контролю бачки із питною водою розміщуються у приміщеннях для 
приймання їжі, доступ до яких надається за графіком, а в камерах 
дисциплінарних приміщень – взагалі відсутні. Незважаючи на те, що в місті 
Ізмаїлі Одеської області було введено карантин у зв’язку із спалахом 
захворювань на гострі кишкові інфекції, на час візиту в камерах Ізмаїльської 
установи виконання покарань (№ 22) не було встановлено бачків з питною 
водою, що створювало небезпеку для здоров’я в’язнів, оскільки останні 
користувалися водою з системи централізованого водопостачання. 

Як правило, ув’язнені та засуджені намагаються використовувати власні 
постільні речі. Разом з тим, в ході моніторингів фіксувалися випадки, коли 
адміністрація не забезпечувала в’язнів постільним приладдям. Такі випадки 
мали місце в Оріхівській виправній колонії (№ 88) відносно засуджених, що 
переводилися до дисциплінарних приміщень, а також у Запорізькому та 
Київському слідчих ізоляторах – стосовно осіб, які перебували в установі 
транзитом. В окремих випадках такі особи не забезпечувалися навіть 
матрацами та подушками.  

Відповідно до затверджених норм харчування в установах виконання 
покарань засудженим, що тримаються в приміщеннях камерного типу установ 
максимального рівня безпеки, повинно видаватися 6 цигарок на добу (на одну 
особу). Разом з тим, вказана норма на даний час не виконується через 
відсутність, за інформацією Міністерства юстиції України, необхідних коштів. 

Неодноразово від в’язнів надходили скарги на наявність у жилих 
приміщеннях (камерах) клопів, тарганів, мишей, пацюків, а також відсутність 
необхідних миючих засобів. 

 
Харчування в установах виконання покарань 
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За інформацією Міністерства юстиції України середньодобова вартість 
продуктів харчування одного в’язня у 2016 році складала 16 грн 81 коп (2015 – 
14 грн 36 коп). До Секретаріату Уповноваженого з прав людини постійно 

надходять скарги від в’язнів та їх 
родичів щодо неналежного 
харчування в установах виконання 
покарань. Проведені 
моніторингові візити фіксують 
небезпідставність таких скарг: у 
більшості відвіданих установах 
їжа мала неналежні 
органолептичні властивості, у 
приготованих стравах недостатньо 
м’ясних продуктів, через 
незадовільні умови зберігання 
продукти втрачали свою якість, 

проте використовувалися для приготування їжі. 
Крім цього, під час візитів фіксувалися перебої в системі централізованих 

поставок продуктів харчування до пенітенціарних установ. Так, у 
Дніпропетровській установі виконання покарань (№ 4) в раціоні ув’язнених 
майже місяць були відсутні м’ясопродукти, а на складах установи не 
залишилося картоплі. Для приготування їжі у Диканівській виправній колонії 
(№ 12) адміністрація установи використовувала виключно м’ясні та рибні 
консерви, що пояснювалося Міністерством юстиції України відсутністю 
централізованих поставок свіжого м’яса та риби. 

В окремих випадках під час централізованих поставок до установ 
надходили продукти харчування неналежної якості (Вознесенська виправна 
колонія (№ 72)). У їдальнях монітори виявляли продукти харчування, термін 
придатності яких закінчився (Черкаський слідчий ізолятор), а також гнилі 

овочі та фрукти (Закарпатська установа 
виконання покарань (№ 9)) Майже у всіх 
установах, що були піддані моніторингу в 
порушення вимог відомчих нормативно-
правових актів добові проби страв, що 
видаються в’язням, не зберігаються протягом 
доби до закінчення аналогічного прийому їжі 
наступного дня. 

Під час вивчення умов, у яких ув’язненні 
приймають їжу, виявлено факти, що мають 
ознаки нелюдського поводження. Так, у 
карцерах Черкаського слідчого ізолятора 
вмуровані до підлоги столи для прийому їжі 
розміщені у безпосередній близькості до 
санвузлів, які не відгороджені. В Оріхівській 

виправній колонії (№ 88) унаслідок недостатньої кількості кухлів чай 
засудженим наливали безпосередньо у тарілки. 



49 
 

 
Порушення права на гідні умови праці та її оплату 
За наданою інформацією у сфері управління Міністерства юстиції 

України знаходиться 138 підприємств Державної кримінально-виконавчої 
служби України, які у 2016 році виготовили продукції на загальну суму 488 тис. 
грн (2015 – 456,3 тис. грн). До оплачуваних робіт на виробництві залучено 
7 330 осіб (2015 – 9 348 осіб), до робіт з господарського обслуговування 
залучено 1 901 особа (2015 – 2 242 особи). Разом із тим, лише із 1 345 особами 
укладено строкові трудові договори. Середньомісячна заробітна плата 
засуджених, які працюють на виробництві, у 2016 році склала 541 грн (2015 – 
424 грн), осіб, зайнятих на роботах з господарського обслуговування – 1 080 
грн (2015 – 909 грн). Заборгованість перед засудженими (у тому числі 
звільненими) у 2016 склала 340 грн (2015 – 247 грн). 

 

 
 
Практично в усіх відвіданих установах моніторами фіксувалися 

неналежні умови роботи ув’язнених, порушення правил охорони праці та 
незадовільний стан виробничої санітарії. У цехах та виробничих приміщеннях 
підприємств установ брудно, температурний режим та режим вологості не 
дотримувалися, побутові приміщення були захаращені та перебували у 
занедбаному стані. Працевлаштовані на виробництві засуджені практично не 
забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. 
Особам, задіяним на роботах із шкідливими умовами праці, не видавалося 
молоко. Разом з тим, відповідно до інформації Міністерства юстиції України, 
наданої за результатами моніторингових візитів, забезпеченість працюючих 
засуджених засобами індивідуального захисту, спеціальними одягом і взуттям 
здійснюється в межах наявних обігових коштів. 

Зазначена позиція та відсутність контролю за даним напрямком певним 
чином сприяють допущенню випадків виробничого травматизму в установах 
виконання покарань. Так, у Кіровоградській виправній колонії (№ 6) 
засуджений К. повідомив моніторів про те, що 15.03.2016 на території 
промислової зони установи при залученні до виробничого процесу він отримав 
травму ноги та унаслідок несвоєчасного надання медичної допомоги йому було 
ампутовано плюсну лівої ступні. При цьому, адміністрацією установи даний 
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випадок був задокументований як побутова травма. У відповідь на подання 
Уповноваженого за цим випадком Генеральною прокуратурою України було 
підтверджено факт отримання К. травми ноги під час виконання робіт в 
установі. 

Згідно з отриманою інформацією аналогічна ситуація мала місце при 
оформленні факту травмування засудженого Ф., який також травмувався на 
виробництві зазначеної установи. 

З метою врегулювання трудових правовідносин між засудженими, які 
залучені до праці, та адміністрацією установ виконання покарань до статті 118 
КВК України було внесено зміни, які набрали чинності 08.10.2016, щодо 
необхідності укладання строкових трудових договорів між засудженими і 
виправною колонією. Разом з тим, в пенітенціарних установах процес 
укладання зазначених договорів не було розпочато (Житомирська виправна 
колонія (№ 4) та Замковій виправній колонії (№ 58)). 

Неврегульованість зазначених правовідносин створює підґрунтя для 
зловживань з боку адміністрації установ під час здійснення оплати праці 
засуджених. Скарги з приводу порушення права на гідну оплату праці постійно 
надходять до Секретаріату Уповноваженого з прав людини від засуджених та їх 
родичів.  

Моніторингові візити засвідчили, що непоодинокими є випадки, коли 
робочий день засуджених перевищує вісім годин, в’язні працюють у вихідні дні 
та надурочний час без відповідної компенсації, інформація, яка відображається 
у табелях обліку відпрацьованого робочого часу не відповідає дійсності, а при 
складанні калькуляції на продукцію закладається мізерний рівень оплати праці 
робітників, що її виготовляють. Крім того, працевлаштовані на виробництві 
в’язні не володіли інформацією про розцінки на продукцію, а також про 
загальний розмір свого заробітку. 

В Оріхівській виправній колонії (№ 88) виявлено випадки, коли 
засуджені за місяць роботи на виробництві після всіх відрахувань отримували 
від 01 грн. 11 коп. до 01 грн. 67 коп., а зайняті на роботах з господарського 
обслуговування установи – від 73 до 86 грн. Згідно із калькуляцією на швейну 
продукцію, що виготовляється в установі, собівартість утеплених жилетів 
складала 116 грн. 15 коп., а закладена основна заробітна плата працівників – 
лише 3 грн. 48 коп. (або 2,9 % від виробничої собівартості), собівартість 
утеплених брюк – 149 грн. 32 коп., а заробітна плата – 5 грн. 65 коп. (або 3,7 %), 
собівартість вачег – 44 грн. 88 коп., а заробітна плата – лише 53 коп. (або 
1,1 %). Також в установі виявлено факти, коли засуджені перебували на 
робочих місцях у вихідні дні та нічний час. При цьому, їх праця не 
обліковувалася та відповідно їм не була нарахована заробітна плата за цей 
період.  

Згідно із інформацією Міністерства юстиції України, яка надійшла на 
подання Уповноваженого з прав людини, розцінки на продукцію, що 
виробляється в установі, розраховується відповідно до затверджених норм часу 
на виготовлення даного виду продукції, а норма часу встановлена на рівні 
середніх показників по області даної галузі виробництва. Разом з тим, згідно із 
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частиною першою статті 120 КВК України норми праці та розцінки повинні 
встановлюватися нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. 

За інформацією в’язнів Кіровоградської виправної колонії (№ 6), які 
працевлаштовані в бригаді з виготовлення ящиків (8 осіб), вони працюють 
щоденно з 7.00 до 23.00 та виготовляють за місяць близько 1,5-2 тис. ящиків 
кожен. Разом з тим, згідно наряду виконаних робіт за вересень 2016 року 
зазначена бригада працювала лише 6 днів (не більше трьох годин на день) та 
виготовила 820 ящиків. 

У Білоцерківській виправній колонії (№ 35) на дільниці з пошиття 
мішків здійснювався подвійний облік виготовленої засудженими продукції. 
Так, офіційно за зміну на одного засудженого “закривалося” для нарахування 
заробітної плати по одній тисячі мішків. Продукція, яка виготовлялася понад 
цієї норми, офіційно не обліковувалася та складала приблизно від 100 до 3 тис. 
мішків на одного в’язня за зміну. За пошив необлікованої продукції засуджені 
отримували цигарки – від однієї цигарки за 100 мішків до 42 цигарок за 3 тис. 
мішків. Таким чином, виготовлення “лівої” продукції здійснювалося 
засудженими фактично безкоштовно. Відповідно до затверджених норми 
години виробітку та розцінки на виготовлення мішка для отримання 
законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (1450 грн.) кожному 
засудженому необхідно було пошити за місяць 32 тис. мішків, що було 
неможливим унаслідок приховування від обліку основної частини продукції. 
Після здійснення відрахувань на особисті рахунки в’язнів щомісячно 
зараховувалося від 70 до 200 грн.  

За даним фактом до Генеральної прокуратури України внесено подання 
Уповноваженого з прав людини, після чого органами прокуратури відкрито 
кримінальне провадження за частиною першою статті 172, частиною другою 
статті 191 Кримінального кодексу України. 

У Домницькому виправному центрі (№ 135) виявлено ряд порушень 
вимог законодавства при використанні праці в’язнів на контрагентському 
об’єкті. Зокрема, засуджені працювали щоденно, у тому числі у вихідні та 
святкові дні, понад встановлену норму робочого часу. При цьому, відповідні 
доплати їм не проводилися, а заробіток за травень та червень 2016 року взагалі 
не було виплачено. До офіційних документів вносилися недостовірні відомості 
щодо фактично відпрацьованого часу засудженими.  

За даними фактами органами прокуратури відкрито кримінальне 
провадження за частиною першою статті 172, частиною першою статті 366 
Кримінального кодексу України. 

Безоплатне використання праці засуджених виявлено і в Селидівській 
виправній колонії (№ 82), в якій з серпня 2016 року бригадою, до складу якої 
входило 5 засуджених, здійснювалися ремонтно-будівельні роботи 
прогулянкових двориків для осіб, які трималися у дисциплінарних 
приміщеннях. Однак оплати праці цих засуджених проведено не було. 

Під час візиту до Запорізького слідчого ізолятору виявлено, що праця 
засуджених, які залишені в установі для робіт з господарського 
обслуговування, належним чином не табелювалася, унаслідок чого останні 
отримували низьку заробітну плату. 
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Незважаючи на наявні порушення права ув’язнених на гідну оплату праці 
в окремих установах мали місце факти заборгованості перед засудженими, у 
тому числі звільненими від відбування покарання. У Долинському 
виправному центрі (№ 118) за даними бухгалтерського обліку станом на 
31.05.2016 рахувалася кредиторська заборгованість по заробiтнiй платні перед 
засудженими на загальну суму 101 154 грн. 79 коп., з якої: поточна 
заборгованість становила 21 945 грн. 20 коп., а заборгованість перед 
звільненими засудженими за 2012-2014 роки – 79 209 грн. 59 коп. 

Окреме місце посідає питання здійснення відрахувань із доходу 
засуджених. Практично в усіх відвіданих установах із заробітку засуджених до 
позбавлення волі неправомірно відшкодовувалися кошти за харчування. Крім 
цього, відповідно до пункту першого розділу XХVIІ Правил внутрішнього 
розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства 
юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5, засуджені, які тримаються у 
виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 
тримання та у дільницях соціальної реабілітації, харчування і речове майно 
придбавають за власні кошти. Разом з тим, зазначені положення суперечать 
частині першій статті 121 КВК України, згідно з якою особи, які відбувають 
покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім 
вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу. За 
даним фактом до Міністерства юстиції України направлено відповідного листа.  

 
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 порушувалися у зверненнях цих осіб та їх родичів були 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 моніторингових груп, які здійснювали візити до пенітенціарних 
установ, входили працівники відділу експертно-аналітичного вивчення 
медичних питань Департаменту з питань реалізації національного 
превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини. 
Найбільш поширеними недоліками у сфері надання медичної допомоги в’язням 
були наступні:  

- неукомплектованість посад лікарів у медичних частинах установ; 
- численні факти порушення термінів і порядку проходження атестації 

медичними працівниками установ; 
- незадовільний рівень організації надання медичної допомоги 

ув’язненим: відсутність стаціонарів, інфекційних ізоляторів, ізоляторів для 
тримання осіб з психічними розладами; 

- умови тримання в більшості стаціонарних камерах-палатах та 
інфекційних ізоляторах медичних частин установ виконання покарань не 
сприяють одужанню та реабілітації хворих осіб; 



53 
 

- невідповідність порядку ведення медичної документації вимогам 
чинного законодавства; 

- неналежний рівень обстеження ув’язнених на ВІЛ – інфекцію та надання 
медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД; 

- переривання лікування високоактивною антиретровірусною терапією 
ув’язнених, які мають ВІЛ-позитивний статус; 

- приховування фактів отримання засудженими та ув’язненими тілесних 
ушкоджень під час перебування в установах; 

- неналежне забезпечення медичних частин необхідним обладнанням та 
медикаментами; 

- недостатнє знання персоналом установ положень і вимог міжнародних 
правових актів з прав людини, стандартів поводження з в’язнями; 

- не проведення медичних оглядів в’язнів при звільненні зі штрафних 
приміщень або застосування до них спецзасобів. 

За фактами грубих порушень прав ув’язнених на охорону здоров’я і 
медичну допомогу до Міністерства юстиції України та Генеральної 
прокуратури України вносилися подання Уповноваженого з прав людини.  

В окремих випадках моніторами зафіксовано вкрай низький рівень 
організації надання медичної допомоги ув’язненим, що може бути 
охарактеризовано як катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, 
поводження або покарання. Як приклад, в ході візитів до Петрівської 
виправної колонії (№ 49) та Кіровоградської виправної колонії (№ 6) 
встановлено грубі порушення прав засуджених на охорону здоров’я і медичну 
допомогу: 

- медичні частини не укомплектовано лікарями, що обумовлювало 
низький рівень первинного медичного огляду засуджених або його відсутність 
та унеможливлювало проведення медичного обстеження новоприбулих 
засуджених, а також профілактичних медичних оглядів; 

- не організовано диспансерного обліку засуджених; 
- заходи інфекційного контролю за туберкульозом не розроблено та не 

здійснювалися. В Кіровоградській виправній колонії (№ 6) за 10 місяців 2016 
року з діагнозом туберкульоз до спеціалізованих туберкульозних лікарень при 
установах Держаної кримінально-виконавчої служби України було направлено 
32 хворих, що свідчить про неблагополучну санітарно-епідемічну ситуацію в 
установі; 

- у медичних частинах брак необхідних функціональних приміщень, а 
існуючі приміщення не пристосовані для використання за призначенням, в них 
вкрай низький санітарно-гігієнічний стан, електромережа знаходиться в 
аварійному стані. Не організовано роботи клінічної лабораторії; 

- не забезпечено ведення облікової документації, яка відображає 
діяльність медичної служби (журнали амбулаторного прийому, процедур, 
стаціонарного лікування, медичних карт стаціонарного хворого тощо); 

- не розроблено розпорядок дня для осіб у стаціонарі; 
- стоматолог, який періодично проводив прийом хворих в’язнів у 

Петрівській виправній колонії (№ 49), через брак пломбувальних матеріалів 
здійснював лише видалення зубів, навіть без наявності показань до цього, а в 
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Кіровоградській виправній колонії (№ 6) посада лікаря-стоматолога тривалий 
час була вакантною, унаслідок чого засуджені не отримували стоматологічної 
допомоги впродовж кількох місяців; 

- не організовано обліку і роботи з лікарськими засобами, виробами 
медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 
отриманими від родичів засуджених та інших осіб; 

- на в’язнів, які були працевлаштовані в пральні, лазні і медичній частині, 
не заведено особових медичних книжок. 

За результатами виявлених грубих порушень прав засуджених в 
Кіровоградській виправній колонії (№ 6) до Генеральної прокуратури України 
та Міністерства юстиції України направлено подання Уповноваженого з прав 
людини.  

Також грубі порушення прав ув’язнених на охорону здоров’я і медичну 
допомогу були виявлені під час відвідування Кагарлицької виправної колонії 
(№ 115), Дніпропетровської установи виконання покарань (№ 4), 
Новгород-Сіверської установи виконання покарань (№ 31), Закарпатської 
установи виконання покарань (№ 9). У Чернігівському слідчому ізоляторі 
взагалі відсутній стаціонар і хворі ув’язнені змушені отримувати медичну 
допомогу в загальних камерах, незважаючи на стан здоров’я. 

В ході візиту до Чернігівського слідчого ізолятора і 
Дніпропетровської установи виконання покарань (№ 4) виявлено 
ув’язнених із незрощеними переломами кісток кінцівок, яким, незважаючи на 
відповідні показання, на протязі тривалого часу не надавалося спеціалізоване 
лікування. 

Зі слів засудженого Р., який тримався у Кагарлицькій виправній 
колонії (№ 115), працівник даної установи спричинив йому різану рану в 
області живота. При цьому, інформацію щодо травмування і надання медичної 
допомоги засудженому не було зафіксовано у відповідній документації. Про 
даний факт зазначено в поданні Уповноваженого з прав людини до Генеральної 
прокуратури України. 

Візити до слідчих ізоляторів засвідчили факти, коли медичні огляди 
новоприбулих ув’язнених проводилися в коридорі збірного відділення в 
присутності інших осіб, унаслідок чого не забезпечувалися конфіденційність 
проведення оглядів, а також даних про стан здоров’я цих осіб (Запорізький та 
Чернігівський слідчі ізолятори). 

При відвідуванні установ виконання покарань моніторами 
опрацьовувалося питання щодо надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим 
особам та хворим на СНІД. 

У Кіровоградській виправній колонії (№ 6) моніторами виявлено факт 
переривання в лікуванні високоактивною антиретровірусною терапією ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД в’язнів.  

Обстеження ув'язнених у Черкаському слідчому ізоляторі на ВІЛ-
інфекцію взагалі не здійснювалося. При цьому, зазначене пояснювалося 
начальником медичної частини установи вакантною посадою фельдшера-
лаборанта та  небажанням медичних працівників “витрачати час на те, за що їм 
не платять”. 
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В ході моніторингових візитів виявлено медичні препарати, термін 
придатності яких закінчився: у Кіровоградській виправній колонії (№ 6) - 
препарати високоактивної антиретровірусної терапії, а в Чернігівському 
слідчому ізоляторі – протитуберкульозні препарати. 

Порушення прав в’язнів на охорону здоров’я було виявлено і за 
результатами здійснення проваджень Уповноваженого з прав людини. 

Так, в рамках здійснення провадження за інформацією щодо порушення 
прав і свобод ув’язненої Р, яка трималася в Одеській установі виконання 
покарань (№ 21), виявлено факти неодноразової відмови адміністрацією 
зазначеної установи в реалізації права Р. на вільний вибір лікаря, а саме не 
допуск до неї обраного лікаря-фахівця. За цим фактом до Міністерства юстиції 
України направлено лист стосовно необхідності вжиття відповідних заходів 
реагування. 

У Миколаївському слідчому ізоляторі ув’язненому К. протягом двох 
років не надавалася медична допомога з приводу отримання ним під час 
конвоювання до суду закритого перелому (базального) шийки лівого стегна зі 
зміщенням під кут 100˚ і локацією дистального відломку назовні з 
формуванням несправжнього суглоба. Після інформування Уповноваженим з 
прав людини з цього приводу Генеральної прокуратури України органами 
прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 
140 Кримінального кодексу України. 

Аналогічний факт ненадання медичної допомоги виявлено під час 
здійснення провадження в Синельниківській виправній колонії (№ 94). 
Після отримання засудженим С. в зазначеній установі травми у вигляді 
відкритого перелому правої великогомілкової кістки в середній третині зі 
зміщенням, останньому впродовж 16 місяців не було надано необхідної  
медичної допомоги. Упродовж цього часу С. шість разів етапували до 
міжобласної лікарні при Дніпропетровській установі виконання покарань (№ 4), 
в умовах якої неможливо було надати необхідного оперативного лікування. За 
даним фактом Уповноваженим з прав людини направлено листи до 
Міністерства юстиції України та прокуратури Дніпропетровської області для 
надання необхідної медичної допомоги С. 

В ході проваджень та за результатами моніторингових візитів 
встановлено ряд порушень прав осіб з інвалідністю, зокрема:  

- не дотримання термінів перегляду групи інвалідності; 
- зволікання із оформленням документів на пенсійне забезпечення; 
- невиконання індивідуальних програм реабілітації; 
- відсутність в установах засобів безбар’єрного простору (Роменська 

випрана колонія (№ 56), Кіровоградська випрана колонія (№ 6)). 
 
Порушення інших прав ув’язнених 
Результати візитів до установ виконання покарань, які здійснювалися без 

попередження, надали можливість виявити порушення й інших прав в’язнів. 
За інформацією засуджених поширеним негативним явищем в діяльності 

пенітенціарних закладів є схилення в’язнів представниками адміністрації до 
надання благодійної допомоги на потреби установи в обмін на отримання 
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певних переваг. Як правило, такі факти залишаються прихованими, оскільки 
засуджені не зацікавлені в поширенні зазначеної інформації. Разом з тим, про 
такий факт повідомив засуджений М., що тримався у Замковій виправній 
колонії (№ 58), зі слів якого у 2015 році представник адміністрації установи М. 
запропонував вказаному засудженому передати благодійну допомогу в обмін на 
отримання пільг у вигляді зміни йому умов тримання. У зв’язку із чим 
родичами М. було передано установі благодійну допомогу на загальну суму 
близько 100 тис. грн. Також в цій колонії інший засуджений повідомив, що у 
посилці на його ім’я для особистого користування надійшов мобільний 
телефон, який під тиском адміністрації було оформлено як благодійну 
допомогу та взято на баланс установи. За даними фактами до Генеральної 
прокуратури України внесено подання Уповноваженого з прав людини.  

Проблемним в діяльності відвіданих установ попереднього ув’язнення 
залишається питання дотримання вимог ізоляції різних категорій осіб 
відповідно до статті 8 Закону України “Про попереднє ув’язнення”. Так, 
унаслідок недотримання правил роздільного тримання у Київському слідчому 
ізоляторі ув’язнений О. був підданий фізичному насильству з боку інших 
ув’язнених. Крім цього, в зазначеному ізоляторі функціонує так званий 
“спецпост”, камери на якому розміщені ізольовано від інших та обладнані 
додатковими засобами охорони, характерними для тримання засуджених до 
довічного позбавлення волі (електрозамки, камери відеоспостереження). За 
інформацією адміністрації ізолятора цей пост функціонує для тримання 
ув’язнених, які до арешту працювали керівниками державних, комерційних та 
інших структур, були організаторами, авторитетами злочинних угруповань, 
скоїли резонансні, тяжкі злочини, схильні до підкупу персоналу слідчого 
ізолятора, втечі зі слідчого ізолятора, а також таких, яким загрожує 
безпосередня небезпека життю та здоров’ю. Разом з тим, виокремлення цих 
категорій ув’язнених не відповідає чинному законодавству. 

Від в’язнів постійно надходять скарги щодо недотримання адміністрацією 
установ вимог статті 113 КВК України, а саме відсутність можливості в 
письмовій формі оскаржити дії адміністрації колонії, оскільки значна частина 
звернень, які не підлягають перегляду та подаються для відправлення в 
закритому конверті, адресату не доходять. Зазначене пов’язане із 
недосконалістю системи відправлення таких листів. Факт передачі 
адміністрацією установ до відділень Укрпошти цих листів жодним чином не 
фіксується, у зв’язку із чим неможливо відслідкувати чи дійсно лист був 
відправлений за належністю. 

На інформаційних стендах для в’язнів більшості відвіданих установ 
відсутня інформація про порядок оскарження дій працівників установи, 
інстанції, до яких можливо звернутися для захисту та поновлення своїх прав, а 
також номери “телефонів довіри” та графіки прийому засуджених керівництвом 
установи. Бібліотеки для засуджених та ув’язнених не забезпечені достатньою 
кількістю примірників актуальної юридичної літератури. 

У Ширяївському виправному центрі (№ 111) засуджені обмежені у 
доступі до суспільно важливої інформації, оскільки у кімнаті виховної роботи 



57 
 
не встановлено телевізор, а в окремих кімнатах телевізори також були відсутні 
або перебували у неробочому стані. 

Під час проведення моніторингів у Черкаському слідчому ізоляторі, 
Кіровоградській виправній колонії (№ 6) та Замковій виправній колонії 
(№ 58) виявлено порушення вимог статті 107 КВК України в частині надання 
засудженим телефонних розмов. На сьогодні в установах склалася різна 
практика надання засудженим телефонних розмов за допомогою мобільних 
телефонів, у зв’язку із чим дане питання потребує більш детального 
врегулювання. 

При опитуванні засуджених Темнівської виправної колонії (№ 100) 
останні повідомили, що з метою негласного отримання інформації 
адміністрація установи використовує нелегальні аудіозасоби фіксування 
інформації. Зазначена інформація підтвердилася під час відвідування сектору 
максимального рівня безпеки установи, на території якого в приміщенні для 
проведення короткострокових побачень встановлено таксофон для розмов 
засуджених, до якого під’єднано паралельний телефон. Зі слів засуджених 
інформація, яка неофіційно отримується працівниками установи, у подальшому 
використовується для здійснення тиску на осіб, що намагаються скаржитися на 
дії адміністрації.  

Результати моніторингових візитів засвідчили, що на сьогодні в 
установах не вистачає обладнання для забезпечення всіх бажаючих доступом 
до мережі Інтернет. В окремих випадках засуджені взагалі на мають такого 
доступу через відсутність необхідної техніки (Кіровоградська виправна 
колонія (№ 6), Селидівська виправна колонія (№ 82)) або якість цих послуг 
є незадовільною (Роменська виправна колонія (№ 56)). У Закарпатській 
установі виконання покарань (№ 9) ізольоване решіткою робоче місце для 

користування комп’ютером було 
занадто малим. На відповідне 
зауваження із Міністерства юстиції 
України надійшла відповідь про те, 
що конструктивні особливості 
установи не дозволяють збільшити 
площу робочого місця і нормативно-
правовими актами не зазначено його 
розміри для користування 
персональним комп’ютером.  

Відповідно до Європейських 

пенітенціарних правил розміщення 
ув'язнених, і зокрема, надання місць для 
сну, повинне проводитися з повагою до 
людської гідності та, по можливості, із 
забезпеченням можливості усамітнення. 
Ув'язнені повинні мати безперешкодний 
доступ до санітарних засобів, які 
відповідають вимогам гігієни та 
дозволяють усамітнення. Разом з тим, 
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практично в кожній установі фіксуються факти порушення права на 
приватність – ліжка в’язнів розташовані впритул одне до одного, санвузли у 
камерах не відгороджені, лазні не обладнані перегородками, а в деяких слідчих 
ізоляторах через оглядові вічка проглядаються санвузли.  

Крамниці установ часто не забезпечені достатньою кількістю необхідних 
товарів, у тому числі першої необхідності. У крамниці Селидівської 
виправної колонії (№ 82) виявлено продукти харчування з протермінованим 

строком реалізації, а крамниця для 
ув’язнених у Старобільському 
слідчому ізоляторі не працювала 
взагалі та використовувалася як склад. 

У порушення вимог статті 59 
КВК України керівництвом 
Олександрівського та Ірпінського 
виправних центрів не забезпечено 
ізольованого тримання новоприбулих 
засуджених протягом чотирнадцяти діб 
для проходження медичного 
обстеження, виявлення інфекційних та 

інших захворювань, а також первинного психолого-педагогічного та іншого 
вивчення. Вказана категорія засуджених вільно контактувала із іншими 
особами, які тримаються в установі. 

Слід відмітити, що після проведення моніторингового візиту в Замковій 
виправній колонії (№ 58) та оприлюднення виявлених численних порушень 
прав в’язнів у цій установі, до Уповноваженого з прав людини надійшли листи 
від профспілкових організацій працівників зазначеної колонії і чотирнадцяти 
засуджених стосовно необ’єктивного проведення моніторингу учасниками 
візиту та необхідністю вжиття відповідних заходів реагування. При цьому, в 
листах вказаних засуджених використовувалася термінологія, якою 
користуються, як правило, працівники пенітенціарних установ. Також до 
Уповноваженого надходили листи від засуджених Замкової виправної колонії 
(№ 58), які під час візиту спілкувалися із учасниками моніторингу, про те, що 
після візиту з боку адміністрації установи відносно них чинився тиск. Зазначені 
факти можуть свідчити про спробу втручання в діяльність Уповноваженого, що 
є неприпустимим. 

 
Пропозиції щодо внесення змін до кримінально-виконавчого 

законодавства з метою забезпечення прав ув’язнених 
Офісом Уповноваженого з прав людини здійснювалася співпраця з 

підкомітетом з питань діяльності Державної пенітенціарної служби Комітету 
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності в рамках опрацювання законопроектів щодо вдосконалення 
законодавства у сфері захисту прав ув’язнених і засуджених, з яких у 2016 році 
Верховною Радою України прийнято наступні: 
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- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених 
(№ 1492-VIII від 07.09.2016); 

- Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і 
стягнення (№ 1487-VIII від 06.09.2016); 

- Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
гуманізації порядку та умов виконання покарань (№ 1488-VIII від 06.09.2016); 

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах 
попереднього ув’язнення та виконання покарань (№ 1491-VIII від 07.09.2016). 

Зокрема, за ініціативи Уповноваженого до КВК України внесено зміни, 
відповідно до яких примусове годування засуджених та їх переведення до 
приміщень камерного типу здійснюється лише за рішенням суду. Крім цього, 
унаслідок тривалої роботи на даний час чітко законодавчо закріплено у статті 
121 КВК України норма про те, що засуджені у виправних колоніях 
відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, 
одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу.  

Незважаючи на певні позитивні зміни кримінально-виконавче 
законодавство потребує подальшого вдосконалення та приведення до 
міжнародних стандартів. Так, наразі залишаються прийнятими лише у першому 
читанні законопроекти про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України щодо поліпшення умов тримання засуджених (реєстр. № 2685), а також 
про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” (щодо 
імплементації окремих стандартів Ради Європи) (реєстр. № 2291а), яким 
планується закріпити параметри камер для тримання в’язнів та збільшити 
норму жилої площі для ув’язнених.  

Потребує ліквідації інститут слідчих Державної кримінально-виконавчої 
служби України, запроваджений шляхом внесення змін до статті 
216 Кримінального процесуального кодексу України згідно із Законом України 
“Про Вищу раду правосуддя ”. 

Попередня редакція частини другої статті 120 КВК України містила абзац 
другий, відповідно до якого на особовий рахунок засудженим, що відбувають 
покарання у виховних колоніях, дільницях соціальної реабілітації виправних 
колоній, колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 
тримання, а також засудженим жінкам, яким було дозволено проживання за 
межами виправної колонії, незалежно від усіх відрахувань зараховувалося не 
менш як сімдесят п'ять відсотків нарахованого їм місячного заробітку. Разом з 
тим, після внесення змін до цієї статті зазначений абзац було виключено, що є 
неприпустимим, оскільки таким чином відбулося звуження змісту та обсягу 
існуючих прав вказаних категорій в’язнів. 

Деякі пропозиції Уповноваженого щодо вдосконалення законодавства, які 
викладалися у доповідях за попередні роки досі залишаються не реалізованими. 
Так, до окремих положень Закону України “Про попереднє ув’язнення” не було 
внесено змін, зокрема:  
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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; 

до статті 13 – щодо передачі відповідей на заяви, скарги та листи 
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. 
 

Стан реагування за внесеними поданнями Уповноваженого з прав 
людини та наданими у 2016 році рекомендаціями 

 
Відповідно до інформації Міністерства юстиції України, Державної 

пенітенціарної служби України, Генеральної прокуратури України та 
регіональних прокуратур, яка надходила за результатами опрацювання подань 
Уповноваженого з прав людини та наданих рекомендацій щодо усунення 
виявлених під час моніторингових візитів недоліків, вжито наступних заходів. 

 
Оріхівська виправна колонія (№ 88): 
- проведено ремонт покрівель житлових приміщень відділень соціально-

психологічної служби (далі – СПС), дільниці посиленого контролю та 
арештного дому, а також поточні ремонти в окремих відділеннях; 

- для збільшення жилої площі демонтовано надлишкові ліжка у 
відділеннях СПС; 

- у гуртожитках для проживання в’язнів проведено заміну старих 
віконних блоків на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна (65 вікон) 
та додатково встановлено 109 енергозберігаючих ламп;  

- в умивальниках відділень СПС збільшено кількість кранів; 
- на інформаційних стендах оновлено інформацію щодо порядку 

звернення засуджених до різних інстанцій, розміщено адреси організацій, до 
яких можливо звернутися для поновлення своїх прав. У бібліотеці установи 
оновлено юридичну літературу; 

- придбано 200 кухлів в їдальню для засуджених; 
- з метою покращення природного освітлення та достатнього доступу 

свіжого повітря на вікнах камер арештного дому демонтовано захисні решітки; 
- у відділеннях СПС проведено ремонт електропроводки та заміну 

пошкоджених розеток відповідно до вимог техніки безпеки; 
- відремонтовано таксофон для здійснення телефонних дзвінків 

засудженими; 
- укомплектовано посаду лікаря-психіатра медичної частини. 
 
Олександрівський виправний центр (№ 104): 
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- відновлено освітлення та проведено реконструкцію санітарних вузлів у 
камерах штрафних приміщень; 

- в установі обладнано окреме приміщення для тримання новоприбулих 
осіб, а також приміщення для сушіння засудженими одягу; 

- забезпечено дотримання температурного режиму та санітарних норм в 
їдальні для засуджених. 

 
Полтавська установа виконання покарань (№ 23): 
- окремі камери другого корпусного відділення обладнано примусовою 

системою вентиляції, в камерах сектора максимального рівня безпеки 
додатково встановлені світильники; 

- розроблено проектно-кошторисну документацію для забезпечення 
засуджених до довічного позбавлення волі належними матеріально-побутовими 
умовами; 

- камери збірного відділення обладнано вентиляцією та забезпечено 
бачками  з питною кип’яченою водою; 

- з персоналом установи проведені додаткові заняття щодо підстав 
застосування фізичної сили та спеціальних засобів. 

 
Чернігівський слідчий ізолятор: 
- проведено ремонт коридору харчоблоку та пральні установи, часткові 

ремонти у дев’яти камерах та карцерах; 
- внутрішні пости режимного корпусу обладнані інформаційними 

стендами з інформацією щодо організацій, до яких можливо звернутися для 
поновлення своїх прав; 

- за рахунок благодійної допомоги бібліотечний фонд поновлено 
юридичною літературою; 

- в камерах для неповнолітніх ліжка розміщені таким чином, щоб 
забезпечити цих осіб особистим простором; 

- для надання своєчасної та якісної медичної допомоги в’язням із 
місцевими закладами Міністерства охорони здоров’я укладено домовленості 
про надання консультацій особам, які потребують консультацій медичних 
фахівців відповідного профілю;  

- проведено повну заміну сантехнічного обладнання та встановлено нову 
вентиляційну систему в їдальні для засуджених; 

- із працівниками установи проведено додаткові заняття щодо алгоритму 
дій при застосуванні спеціальних засобів та порядку оформлення відповідних 
документів. 

Закарпатська установа виконання покарань (№ 9) 
- з метою інформування засуджених про засоби захисту їх прав при 

виході на прогулянку, у лазні, секторі максимального рівня безпеки, а також у 
приміщенні старшого по корпусному відділенню обладнані спеціальні куточки, 
де розміщено інформацію про права та обов’язки засуджених, а також інстанції, 
до яких вони можуть звертатися за захистом своїх прав; 

Темнівська виправна колонія (№ 100) 
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- у відділеннях соціально-психологічної служби установи на стендах 
наочної інформації розміщено інформацію щодо порядку оскарження рішень та 
дій адміністрації установи, а також розміщено контактну інформацію гро 
організації, які забезпечують захист прав засуджених; 

Роменська виправна колонія (№ 56): 
- проведено поточні ремонтні роботи у відділеннях СПС, камерах 

штрафних приміщень, дільниці посиленого контролю та побутових 
приміщеннях; 

- придбано та встановлено бачки з питною водою у відділеннях СПС;  
- в системі службової підготовки з персоналом колонії проведено 

додаткові заняття щодо порядку та підстав застосування відносно засуджених 
спеціальних засобів, зброї та фізичної сили; 

- бібліотечний фонд установи оновлено юридичною літературою; 
- на інформаційних стендах розміщено інформацію про центри надання 

безоплатної правової допомоги, державні органи та інші організації, до яких 
можливо звернутися для захисту та поновлення засудженими своїх прав; 

- проведено додаткові обстеження та медичні огляди працівників 
харчоблоку установи із числа засуджених; 

- у медичній частині установи здійснено ревізію лікарських засобів та 
виробів медичного призначення, а також поновлено стоматологічний 
інструментарій. 

Долинський виправний центр (№ 118): 
- додатково встановлено енергозберігаючі лампи в приміщеннях для 

проживання засуджених; 
- у лазні відремонтовано перегородки між душовими кабінками; 
- зменшено заборгованість із заробітної плати засудженим, які звільнені 

від відбування покарання, на 32,5 тис. грн.  
Полицька виправна колонія (№ 76): 
- проведено облаштування шиферних покрівель гуртожитків для 

проживання засуджених та їдальні установи; 
- з метою забезпечення норми жилої площі в установі проведено 

капітальний ремонт гуртожитків СПС № 5 та № 8 з переплануванням житлових 
приміщень під блочне розміщення засуджених; 

- на інформаційних стендах розміщено інформацію про організації, до 
яких можливо звернутися для захисту та поновлення засудженими своїх прав; 

- закуплено нові термоси для роздачі їжі. 
Цуманська виправна колонія (№ 84): 
- проведено поточні ремонти в жилих приміщеннях на суму 45 тис.грн., 

кімнатах тривалих побачень  22 тис.грн., приміщенні їдальні та складських 
приміщеннях – 67 тис.грн; 

- для забезпечення роздільного зберігання риби та м’яса проведено 
поточний ремонт холодильного обладнання; 

- придбано гумові килимки для використання під час миття в’язнів.  
Ізмаїльська установа виконання покарань (№ 22): 
- заведено журнал обліку перебування ув’язнених у збірному відділені; 



63 
 

- на кожному поверсі режимного корпусу встановлені бачки з кип’яченою 
водою, яка щоденно замінюється; 

- проведено додаткові заняття в системі службової підготовки з 
персоналом установи щодо порядку та підстав застосування до в’язнів 
спеціальних засобів, зброї та фізичної сили; 

- укомплектована посада лікаря-терапевта; 
- укладено договір з міською лікарнею про надання кваліфікаційної 

медичної допомоги ув’язненим, у тому числі стоматологічної; 
- в медичній частині установи обладнано стаціонар, процедурний кабінет, 

перев’язувальна, кабінет функціональної діагностики та ізолятор для тримання 
осіб з психічними розладами. 

Вознесенська виправна колонія (№ 72): 
- проведено реконструкцію в кімнатах тривалих побачень, дільниці 

карантину, діагностики і розподілу, а також штрафних приміщеннях, в яких 
частково демонтовано ліжка та розпочато ремонт санітарних вузлів із 
встановленням дверцят; 

- у відділеннях СПС встановлено бачки з питною кип’яченою водою; 
- на інформаційних стендах виробничих приміщень розміщено 

інформацію щодо розцінок за виконані роботи. Засудженим щомісячно 
доводиться інформація про суму нарахованого заробітку; 

- проведено дератизацію та дезінфекцію житлових та складських 
приміщень; 

- закуплено будівельні матеріали для обладнання душових кабін у лазні; 
- вжито заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в установі. 
Львівська виправна колонія (№ 48): 
- для збільшення жилої площі демонтовано надлишкові ліжка у 

відділеннях СПС; 
- відновлено освітлення у кімнатах для прийому та проведення особистих 

обшуків, а також камерах штрафних приміщень; 
- у відділеннях СПС проведено роботи із заміни та ізоляції 

електропроводки; 
- встановлено бачки із питною кип’яченою водою в камерах 

дисциплінарного ізолятора та приміщеннях камерного типу; 
- душові кімнати штрафних приміщень приведено у належний санітарний 

стан; 
- на інформаційних стендах розміщено інформацію про організації, до 

яких можливо звернутися для захисту та поновлення засудженими своїх прав. 
Запорізький слідчий ізолятор 
- проведено косметичні ремонти усіх камер збірного відділення, ремонти 

в камерах №№ 12, 13, 15, 34, 37, 78, а також в камері-палаті № 52 медичної 
частини установи; 

- у збірному відділенні за рахунок підсобних приміщень обладнано 
додаткову камеру, що дало змогу збільшити кількість місць для тримання 
ув’язнених; 
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- у 54 камерах установи обладнано нічне освітлення з перемикачами 
електропостачання у коридорі. Забезпечено належне освітлення у приміщеннях 
для проведення слідчих дій; 

- на інформаційних стендах Запорізького слідчого ізолятора розміщено 
інформацію про інстанції, до яких ув’язнені (засуджені) можуть звернутися для 
захисту та поновлення своїх прав, зокрема Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, із зазначенням номерів телефонів; 

- прогулянкові дворики частково обладнано навісами від опадів, 
проведено чистку стоків для води та запланована робота з обладнання місць для 
сидіння дерев'яним покриттям; 

- слідчі кабінети обладнано додатковим штучним освітленням 
Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№ 31): 
- проведено поточний ремонт в їдальні установи; 
- на інформаційних стендах відділень СПС та бібліотеки розміщено 

інформацію про організації, до яких можливо звернутися для захисту та 
поновлення засудженими своїх прав; 

- бібліотечний фонд оновлено юридичною літературою; 
- в режимному корпусі обладнано функціональне приміщення для 

чергового фельдшера. Для надання невідкладної медичної допомоги придбано 
сумку-укладку фельдшера, яка укомплектована необхідними препаратами та 
медичним інструментом. 

Ширяївський виправний центр (№ 111): 
- вжито заходів щодо забезпечення достатнього рівня штучного і 

природного освітлення, доступу до свіжого повітря та питної води у камерах 
дисциплінарного ізолятора;  

- на інформаційних стендах розміщено інформацію про організації, до 
яких можливо звернутися для захисту та поновлення засудженими своїх прав; 

- у кімнатах виховної роботи відділень СПС встановлено телевізори. 
Диканівська виправна колонія (№ 12): 
- у приміщенні дільниці карантину, діагностики і розподілу та наглядовій 

палаті медичної частини додатково встановлено лампи штучного освітлення; 
- на інформаційних стендах розміщено інформацію про основні права та 

обов’язки засуджених, організації, до яких можливо звернутися для захисту та 
поновлення засудженими своїх прав, а також щодо порядку оформлення та 
отримання паспорту громадянина України; 

- забезпечено подачу гарячої води до всіх душових кімнат та проведено 
облаштування туалетів на території виробничої зони; 

- у медичній частині установи укомплектовано посади лікаря-
рентгенолога, клінічного лаборанта та фельдшера наркологічного кабінету. 

Сумська виправна колонія (№ 116) 
- в дисциплінарному ізоляторі та приміщеннях камерного типу обладнані 

два прогулянкових дворика, які забезпечені водостоками, навісами від опадів та 
спортивним інвентарем; 

- проведено ремонт коридору стаціонару медчастини, палат № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, приміщення туалету, фізкабінету. 

Кіровоградська виправна колонія (№ 6): 
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- в приміщенні лазні для миття засуджених, що утримуються у дільниці 
посиленого контролю, встановлено душові сітки; 

- камери дисциплінарного ізолятору, де тримаються засуджені, 
забезпечені бачками для питної води; 

- прогулянковий дворик дільниці посиленого контролю обладнано 
навісами від атмосферних опадів, який займає одну третину площі дворика; 

- у душовій кімнаті та санітарному вузлі медичної частини проведено 
ремонтні роботи; 

- на інформаційних стендах відділень СПС, камер штрафних ізоляторів та 
дільниці посиленого контролю розміщено інформацію про порядок оскарження 
дій адміністрації установи, інстанції, до яких можливо звернутися для захисту 
та поновлення своїх прав, номери “телефонів довіри”, а також інформацію про 
основні права та обов’язки засуджених; 

- заведені Журнали обліку медичних препаратів, відновлені записи в 
медичних картках стаціонарних хворих; 

- видано наказ про порядок доступу до документів, що містять відомості 
про стан здоров’я засуджених. 

Черкаський слідчий ізолятор: 
- окрему палату-ізолятор медичної частини обладнано відповідно до 

встановлених вимог та проведено в ній ремонт підлоги; 
- у приміщеннях збірного відділення здійснено заміну штучного 

освітлення; 
- переглянуто та приведено у відповідність до встановлених вимог 

порядок надання телефонних розмов засудженим, залишеним в ізоляторі для 
робіт з господарського обслуговування; 

- інфекційний ізолятор медичної частини забезпечений припливно- 
витяжною вентиляцією, в камерах та коридорі ізолятора встановлені 
бактерицидні лампи УФО. 

Коломийська виправна колонія (№ 41): 
- з метою забезпечення права засуджених на приватність туалети 

обладнані перегородками та дверцятами; 
-  норма жилої площі на одного засудженого приведена у відповідність до 

вимог кримінально-виконавчого законодавства; 
- проведено ремонт у відділеннях СПС № 1 та № 2 на загальну суму 90,4 

тис. грн.; 
- проведено закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та 

зору, які видаються засудженим під час виконання робіт. 
Селидівська виправна колонія (№ 82): 
- у приміщенні для миття засуджених, які утримуються в секторі 

максимального рівня безпеки, та лазні лазне-прального комплексу установи 
встановлено полички для мийних засобів та перегородки між душовими, лійки 
обладнані душовими сітками; 

- їдальню для засуджених забезпечено підносами для лінії 
самообслуговування; 

- у дільниці карантину діагностики і розподілу обладнано додатковий 
санітарний вузол; 
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- з метою забезпечення права засуджених на користування глобальною 
мережею Інтернет придбано планшетний комп’ютер. 

Житомирська виправна колонія (№ 4): 
- порядок переведення засуджених до дільниці посиленого контролю 

приведено у відповідність до статті 94 Кримінально-виконавчого кодексу 
України; 

- в камерах дисциплінарного ізолятора, приміщеннях камерного типу, 
дільниці посиленого контролю, секторі максимального рівня безпеки обладнано 
вентиляційні шахти, проведено ремонт системи водопостачання та опалення, 
сантехніки і віконних блоків. 

Замкова виправна колонія (№ 58): 
- проведено повну дератизацію всіх приміщень, про що складено 

відповідний акт проведених робіт; 
- проведено закупівлю бачків для питної кип’яченої води та кухлів з 

метою встановлення в камерах штрафних приміщень; 
- оновлено інформаційні стенди, на яких розміщено інформацію про 

права та обов’язки засуджених, організації, до яких можна звернутися для 
захисту та поновлення своїх прав, а також номери «телефонів довіри»; 

- бібліотека установи поповнена юридичною літературою. 
 
Крім того, Міністерством юстиції України було проаналізовано візити до 

установ Державної кримінально-виконавчої служби України представниками 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та 
регіональними представниками Уповноваженого та підготовлено відповідний 
огляд, який направлений керівникам міжрегіональних управлінь з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (від 
13.01.2017 № 301/23/17-17), з наступними вимогами: 

- інформацію щодо порушення прав осіб, які тримаються в установах 
виконання покарань (слідчих ізоляторах), довести до підлеглого персоналу, 
організувати роботу щодо усунення зазначених недоліків, вжити заходів щодо 
приведення умов тримання осіб в слідчих ізоляторах та установах виконання 
покарань до вимог, визначених національним законодавством та 
міжнародними стандартами; 

- забезпечити у камерах та житлових приміщеннях достатній рівень 
штучного та природнього освітлення, доступ до свіжого повітря, а також права 
на приватність. Не допускати розміщення спальних місць (ліжок) в притул 
одне до одного; 

- здійснювати облік часу перебування ув’язнених у збірному 
відділенні установи, для чого завести журнали довільної форми. Не допускати 
тримання ув’язнених у зазначених приміщеннях більше двох годин; 

- забезпечити доступ ув’язнених (засуджених) до питної води у 
камерах дисциплінарних ізоляторів, приміщеннях камерного типу, камерах, 
призначених для тримання жінок з дітьми, встановивши для цього бачки із 
питною кип’яченою водою. На випадок відключення водопостачання створити 
у всіх установах резерв питної води з розрахунку безперебійного забезпечення 
нею всіх ув’язнених (засуджених) протягом трьох діб; 

- провести додаткові заняття з персоналом установ щодо правових 
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підстав застосування до ув’язнених та засуджених фізичної сили та 
спеціальних засобів. Забезпечити проведення службових розслідувань за 
фактами застосування до ув'язнених фізичної сили та спеціальних засобів та 
своєчасне повідомлення органів прокуратури. В обов’язковому порядку 
проводити медичний огляд ув’язнених (засуджених), до яких були застосовані 
спеціальні засоби або фізична сила; 

- обладнати прогулянкові дворики відповідно до встановлених 
вимог, встановивши при цьому у кожному дворику турник та брусся, навіси 
від опадів, дерев’яні місця для сидіння, а також забезпечити відтік води. 
Облаштувати прогулянкові майданчики для жінок з дітьми. Завершити роботу 
щодо заміни штукатурки у вигляді “шуби” на гладку цементну суміш. 
Внутрішні стіни прогулянкових двориків фарбувати у світлі тони з нанесенням 
на стіни декорацій та малюнків, у тому числі патріотичного характеру, 
державної символіки тощо; 

- проводити поступову роботу щодо переобладнання карцерів з 
метою приведення умов тримання в них до національних та міжнародних 
стандартів. При цьому, площа карцерів не повинна бути меншою 6 м2, стіни 
пофарбовані у світлі тони, вікно має бути належних розмірів, які б 
забезпечували доступ природнього світла (рекомендовані розміри 100X100), 
санвузол відгороджений. У приміщеннях має бути доступ до питної води, 
забезпечуватися належна вентиляція. Напівпідвальні приміщення 
використовувати забороняється. 

- проводити роботи щодо переобладнання камер з такими 
рекомендаціями: 

• площа камер для тримання однієї особи не повинна бути 
меншою, ніж 6 м2; 

• відстань між протилежними стінами камер не має бути 
меншою, ніж 2 метри; 

• камери, які знаходяться у напівпідвальному приміщенні, не 
мають використовуватися; 

• перегородки, які відділяють санвузли від жилої площі, мають 
бути обладнані до стелі; 

• стіни камер фарбуються у світлі тони; 
• не допускається порушення права на приватність, ліжка 

розташовувати так, щоб між ними забезпечувався вільний простір; 
• до 1 квітня 2017 року забезпечити демонтаж у камерах для 

тримання ув’язнених (засуджених) спальних місць (ліжок), які 
надлишково (понад норми жилої площі, визначеної законодавством) 
встановлені в камерах; 
- активізувати роботу щодо переобладнання так званих “казармених” 

приміщень відділень СПС на блочне розміщення засуджених з розрахунку 
тримання у блоці не більше 10-12 осіб з одноярусним розміщенням. У 
відділеннях СПС забезпечити право засуджених на приватність, простір між 
ліжками зробити достатнім для задоволення побутових потреб засуджених; 

- за наявності можливості максимально збільшити тривалість 
прогулянки ув’язнених, дозволити за умови дотримання вимог ізоляції 
зайняття ув’язнених у спортивній залі протягом вільного часу, передбаченого 
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розпорядком дня, під постійним контролем з боку адміністрації; 

- забезпечити можливість збільшення частоти доступу ув'язнених до 
лазні, беручи до уваги Правило 19.4 Європейських пенітенціарних правил: 
ванних і душових повинно бути достатньо для того, аби кожен ув'язнений міг 
користуватися ними при температурі, яка відповідає клімату, по 
можливості щодня, але не менш двох разів на тиждень або частіше, якщо це 
необхідно для підтримки гігієни. 

- переглянути практику надання побачень ув’язненим та засудженим 
у закритих умовах (через скляну перегородку). Забезпечити у кожній установі 
можливість проведення побачень ув’язнених (засуджених) з їх рідними та 
близькими, як у відкритих (без скляної перегородки та переговорних 
пристроїв), так і закритих (через скляну перегородку та переговорний 
пристрій) умовах відповідно до наступних рекомендацій: 

• надання побачень у закритих умовах повинно ґрунтуватися на 
аргументованих рішеннях після проведення індивідуальної оцінки 
потенційного ризику, пов'язаного з певним ув'язненим чи засудженим 
(при цьому враховуються тяжкість вчиненого злочину, характеристика 
ув’язненого (засудженого), його поведінка, у тому числі за даними 
негласних джерел, перебування на обліку, стан здоров’я, рекомендації 
психолога тощо); 
• на кожного ув’язненого соціально-психологічною службою 
складається довідка про індивідуальну оцінку ризиків, яка підписується 
начальниками відповідних відділів та служб, психологом та 
затверджується начальником установи. Довідка долучається до особової 
справи ув’язненого (засудженого); 
• на обліковій карточці побачень ставиться відповідна відмітка 
(відкриті умови/закриті умови); 
• рішення про надання виду побачення приймається начальником 
установи з урахуванням вищезгаданої довідки. Для цього на заяві про 
надання побачення начальник установи ставить відповідний письмовий 
дозвіл; 
• начальник установи, за наявності обґрунтованих даних, може 
змінити умови надання побачення; 
• довідка про індивідуальну оцінку ризиків необхідно регулярно (не 
рідше одного разу на три місяці) переглядати; 
- забезпечити право засуджених на телефонні розмови та доступ до 

мережі Інтернет відповідно до вимог статті 110 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, при цьому максимально спростивши процедуру надання 
дозволу на телефонні розмови або Інтернет. Вжити заходів щоб телефонні 
розмови та доступ до мережі Інтернет надавалися кожного дня від підйому до 
відбою у час, визначений розпорядком дня, у тому числі вихідні та святкові 
дні; 

- не допускати застосування заходів дисциплінарного впливу у виді 
поміщення до штрафних приміщень декілька разів поспіль без переривання 
строку перебування у цих приміщеннях. Строк переривання не повинен бути 
меншим 10-15 днів. Зменшити максимально можливий період 
дисциплінарного утримання для неповнолітніх ув'язнених до трьох днів; 
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- вжити заходів щоб конфіденційність медичних консультацій та 
медичної документації завжди дотримувалась належним чином. Всі медичні 
обстеження ув'язнених (засуджених) мають проводитися поза межами 
чутності немедичного персоналу. Медичний персонал може повідомити 
адміністрацію установи про принцип “маємо знати” щодо стану здоров'я 
ув’язненого або засудженого, проте інформація повинна бути обмежена, що 
необхідно для запобігання серйозного ризику для ув’язненого або засудженого 
чи інших осіб, окрім випадків, коли ув’язнений або засуджений погоджується 
на надання додаткової інформації; 

- забезпечити належний опис та фотографування тілесних 
ушкоджень, виявлених в ув’язнених та засуджених, а також невідкладне 
повідомлення за даними фактами відповідних органів; 

- ув'язнені (засуджені) та за запитом їх адвокати повинні мати право 
на отримання копії інформації про отримані травми; 

- вжити невідкладних заходів для поліпшення надання психіатричної 
допомоги ув'язненим. При застосуванні до осіб з психічними розладами 
заходів фізичного обмеження використовувати Правила застосування 
фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги 
особам, які страждають на психічні розлади, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України 24 березня 2016 року № 240, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за № 
570/28700. Забезпечити належні умови у палатах-ізоляторах для осіб з 
психічними розладами; 

- запровадити у практичну діяльність Методичні рекомендації 
стосовно удосконалення розслідування звинувачень у жорсткому поводженні 
в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджені наказом 
Міністерства юстиції України від 12.02.2015 № 178/5; 

- забезпечити встановлення у відділеннях СПС та камерних 
приміщеннях інформаційних стендів належної якості (виготовлені з пластику), 
на яких розмістити інформацію про права та обов’язки ув’язнених та 
засуджених, порядок оскарження дій працівників установ, інстанції, до яких 
можливо звернутися для захисту та поновлення своїх прав, у тому числі 
Уповноваженого з прав людини, а також номери “телефонів довіри”. Створити 
умови для отримання ув’язненими та засудженими безоплатної правової допомоги, а 
також можливості оскарження дій та рішень адміністрації установи. Забезпечити 
бібліотеки установ оновленою юридичною літературою у достатній кількості; 

- забезпечити здійснення точного обліку відпрацьованого робочого часу 
(виготовленої продукції) та належний рівень оплати праці засуджених. Виключити 
випадки безоплатного працевикористання засуджених, за винятком передбачених 
законодавством випадків. 

 
Повторні візити до установ виконання покарань 

З метою оцінки стану виконання рекомендацій, наданих за результатами 
проведення моніторингових візитів до установ виконання покарань, у 2016 році 
працівниками Департаменту з питань реалізації національного превентивного 
механізму спільно із представниками громадськості здійснено повторні візити 
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до Новгород-Сіверської установи виконання покарань (№ 31) та Оріхівської 
виправної колонії (№ 88) (попередні візити відбулися 01.07.2014 та 26.01.2016 
відповідно).  

В ході візиту до Новгород-Сіверської установи виконання покарань 
(№ 31) встановлено, що адміністрацією установи було повністю виконано 
5 рекомендацій,  1 – частково, а 2 виявилися неактуальними. 

Зокрема, в установі вжито заходів щодо забезпечення права засуджених 
на користування глобальною мережею Інтернет та на телефонні розмови. 
Забезпечено паспортизацію засудженого, який не мав паспорту громадянина 
України. Камери, в яких тримаються засуджені до довічного позбавлення волі, 
приведені у належний технічний та санітарний стан. 

Незважаючи на вжиті заходи щодо створення умов для осіб зазначеної 
категорії, камери для тримання засуджених до арешту та ув’язнених 
перебували у неналежному стані. Стеля та стіни в них були вологими та 
уражені грибком, санвузли перебували у незадовільному стані, примусова 
вентиляція не здійснювалася. Крім цього, в установі продовжують 
використовуватися камери, які розташовані у напівпідвальному приміщенні, що 
пояснюється керівництвом установи недостатністю корисної площі та 
обмеженим фінансуванням. 

Повторний візит до Оріхівської виправної колонії (№ 88) засвідчив, що 
адміністрацією установи повністю виконано 5 рекомендацій, значною мірою –
 2, частково – 6 та не виконано 6 рекомендацій. 

Як позитив було відмічено, що за умов обмеженого фінансування в 
установі здійснювався ремонт покрівель житлових приміщень для засуджених, 
в яких стіни та стеля під час попереднього візиту були вологі та вкриті 
пліснявою. Крім того, в установі проводився капітальний ремонт одного з 
гуртожитків для проживання засуджених. Всі відвідані приміщення установи 
перебували у належному санітарному стані, покращено асортимент товару в 
крамниці при установі, а також додатково придбано кухлі в їдальню. Миття 
посуду здійснювалося теплою водою із застосуванням мийних засобів, у кранах 
для миття рук в їдальні установи була вода. Бібліотека установи додатково 
забезпечена примірниками Правил внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань, текстами нормативно-правових актів та брошурами із 
міжнародними актами з прав людини. Осіб, які трималися у дільниці 
посиленого контролю, забезпечено доступом до питної води. При вивченні 
матеріалів із застосування спецзасобів до засуджених фактів їх неправомірного 
або надмірного застосування виявлено не було. Кабінети начальників відділень 
СПС та психолога перебували у належному стані, в них проведено монтаж 
додаткових ламп. 

Разом з тим, ряд недоліків, виявлених в ході попереднього візиту, 
залишилися не усунутими. Зокрема, це стосувалося матеріально-побутового 
забезпечення, освітлення, доступу до свіжого повітря окремих в’язнів, не 
забезпечення достатньою жилою площею, доступом до питної води, 
постільними речами осіб, які поміщуються до штрафних приміщень, 
відсутність на інформаційних стендах інформації про правозахисні організації у 
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доступному місці, порушення прав на приватність, гідну оплату праці, рівність, 
листування, а також правил пожежної безпеки, 

Слід відмітити, що під час проведення обох візитів зафіксовано й інші 
порушення прав в’язнів, які не були виявлені попередніми моніторингами. 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної 

прикордонної служби України 
Згідно з Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання, до місць, спеціально облаштованих для тримання 
осіб, в структурі Державної прикордонної служби України (далі – ДПС 
України) належать: 

- пункти тимчасового тримання у прикордонних загонах; 
- спеціальні приміщення у відділах прикордонної служби; 
- 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)14. 

За офіційною інформацією ДПС України станом на 31 грудня 2016 року 
до сфери управління ДПС України належали наступні місця несвободи:  

- 10 пунктів тимчасового тримання (далі – ПТТ) у прикордонних 
загонах, де протягом року утримувалось 511 осіб; 

- 53 спеціальних приміщення (далі – СП) у відділах прикордонної 
служби, у яких протягом року утримувалось 588 осіб. 
 

Кількість спеціально обладнаних місць несвободи ДПСУ (2011-2016 рр.) 
 

 

14 Такі зони мають бути визначені у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у 
кожному міжнародному пункті пропуску (п.19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та 
пункти контролю, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 18.08.2010 № 751). 
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Всього протягом року в ПТТ та СП утримувалось 1099 осіб (для 

прикладу: у 2015 році – 1882 осіб), причому 73% з них (799 осіб) – в органах 
охорони державного кордону з країнами Євросоюзу. 

За статистикою прикордонного відомства, протягом 2016 року 
прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон 3349 
іноземцям15. Такі особи очікували на зворотній рейс в міжнародних 
аеропортах України від кількох годин до кількох діб. 

За оцінкою Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
«…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» (Стандарти КЗК (Витяги з Сьомої 
Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 10], пункти 25, 26, 30). 

 
Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів до 

місць несвободи Державної прикордонної служби України 
 

Порушення права на особисту безпеку (незабезпечення роздільного 
утримання чоловіків та жінок) 

Відповідно до вимог Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в 
органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України №352 від 30.03.2015, затримані особи 
розміщуються в місцях тимчасового тримання з дотриманням вимог ізоляції, 
зокрема, чоловіки окремо від жінок (п.п.1 п.18 розділу VI Інструкції). 

Проте, всупереч згаданим нормам, вимога мінімальних міжнародних та 
національних стандартів поводження із затриманими особами щодо 
роздільного розміщення чоловіків та жінок не виконується. 

Так, під час моніторингу дотримання прав затриманих осіб у відділі 
прикордонної служби «Добрянка» Чернігівського прикордонного загону 
Державної прикордонної служби України члени моніторингової групи 

переконались, що особи, які 
затримуються прикордонниками, 
розміщуються лише в одній кімнаті, 
обладнаній для цього у спеціальному 
приміщенні відділу. Наявність однієї 
кімнати для розміщення затриманих 
осіб було зафіксовано моніторами й 
під час попереднього візиту до цього 
підрозділу у лютому 2013 року. 

За результатами візиту 
інформацію про виявлені передумови 

15 http://dpsu.gov.ua/ua/potochniy-rik/ 
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порушення прав громадян у ВПС «Добрянка» Чернігівського прикордонного 
загону та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків було спрямовано 
Уповноваженим на адресу керівництва ДПС України для вжиття заходів 
реагування. 

 
Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, наданих у 2016 році 
Протягом 2016 року, з огляду на надані Уповноваженим рекомендації 

щодо усунення порушень прав осіб, які тримаються в місцях несвободи 
Державної прикордонної служби України, керівництво прикордонного 
відомства прийняло рішення про припинення використання 7 спеціальних 
приміщень через те, що умови тримання затриманих осіб у них не відповідають 
мінімальним стандартам: 

- ВПС «Височанське» Білгород-Дністровського прикордонного загону; 
- ВПС «Крутоярівка» Білгород-Дністровського прикордонного загону; 
- ВПС «Петрівка» Білгород-Дністровського прикордонного загону; 
- ВПС «Фараонівка» Білгород-Дністровського прикордонного загону; 
- ВПС «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону; 
- ВПС «Середина - Буда» Сумського прикордонного загону; 
- ВПС «Веселе» Харківського прикордонного загону. 
Водночас, рекомендації Уповноваженого, спрямовані на приведення умов 

тримання затриманих осіб в ПТТ (СП) до мінімальних міжнародних стандартів,  
керівництвом Держприкордонслужби України враховано та реалізовано під час 
введення в експлуатацію 3 нових спеціальних приміщень у підрозділах охорони 
державного кордону: 

- ВПС «Грабово» Луцького прикордонного загону; 
- ВПС «Кодима» Подільського прикордонного загону; 
- ВПС «Млачівка» Житомирського прикордонного загону. 
Крім цього, 10.08.2016 наказом Міністерства внутрішніх справ України 

№ 772 затверджено розроблену за участю працівників Секретаріату 
Уповноваженого Інструкцію про порядок дій посадових осіб 
Держприкордонслужби України та взаємодії з територіальними органами ДМС 
України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про 
визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. 

Також, за інформацією Адміністрації Держприкордонслужби України16 
навчальні матеріали про заборону катувань включено до: 

- програм вивчення курсантами Національної академії ДПСУ 
ім. Б. Хмельницького навчальних дисциплін «Конституційне право України», 
«Міжнародне право», «Міграційне право», «Право Європейського союзу», 
«Конституційні свободи, права та обов’язки громадянина», «Адміністративно-
правові проблеми діяльності Державної прикордонної служби України»; 

- програми підготовки молодших інспекторів прикордонної служби та 
допідготовки військовослужбовців у рамках пілотного проекту «Нове обличчя 
кордону»; 

16 Лист Першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Керівнику Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 02.02.2017 № 0.27-916/0/6-17 
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- курсів дистанційного навчання для підрозділів по роботі з іноземцями та 
адміністративного провадження органів охорони державного кордону 
«Дотримання прав людини при здійсненні адміністративно-юрисдикційної 
діяльності». 

2.4. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ 
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної 

міграційної служби України 
 

Статтею 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» визначено, що моніторингу національним 
превентивним механізмом підлягають такі установи Державної міграційної 
служби України (далі – ДМС України): 

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

- пункти тимчасового розміщення біженців (далі – ПТРБ).  
За офіційною інформацією у 2016 році до сфери управління ДМС 

України належало загалом 6 таких установ, з яких функціонують 4: 
- Волинський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, розрахований на 165 осіб; 
- Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, розрахований на 208 осіб; 
- пункт тимчасового розміщення біженців у місті Одеса, розрахований 

на 200 осіб; 
- пункт тимчасового розміщення біженців у Закарпатській області, 

розрахований на 120 осіб. 
Одночасно з цим облаштовано, але не введено в експлуатацію, ще 2 

установи:  
- пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (с. 

Мартинівське Вознесенського району Миколаївської області); 
- пункт тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Яготинського 

району Київської області. 
 

Кількість осіб, які перебували в установах ДМС України у період 
2013 – 2016 років. 
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За офіційною інформацією ДМС України, протягом 2016 року у згаданих 
вище діючих установах перебувало 819 іноземців та осіб без громадянства (для 
порівняння: у 2015 році – 761 особа), з них:  

- у Волинському ПТПІ – 349 осіб (у 2015 році – 312);  
- у Чернігівському ПТПІ – 296 осіб (у 2015 році – 218);  
- у ПТРБ м. Одеса – 99 осіб (у 2015 році – 135); 
- у ПТРБ в Закарпатській області – 75 осіб (у 2015 році – 96). 
Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів 

до місць несвободи ДМС України 
 

Порушення права на достатній життєвий рівень та охорону здоров’я 
Під час моніторингового візиту до Чернігівського ПТПІ працівниками 

Департаменту НПМ виявлено, що кілька житлових кімнат одного з чоловічих 
гуртожитків ПТПІ знаходилися у незадовільному санітарному стані (підвищена 
вологість, грибок на стінах, задушливе повітря у кімнатах). 

  
 

Порушення права на повагу до людської гідності та на захист 
приватного життя 

В ході візиту до Чернігівського ПТПІ виявлено, що в кожній кімнаті 
ізолятору ПТПІ встановлено камери відеоспостереження, причому в одній з 
кімнат під відеонаглядом знаходиться навіть санвузол, а двері до душової 
кімнати ізолятору прозорі. 
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Порушення права на свободу світогляду і віросповідання 
Під час моніторингового візиту до Чернігівського ПТПІ в ході 

спілкування з іноземцями, які утримувались у зазначеній установі, від 
утримуваних – громадян країн Південно-Східної Азії - надійшли скарги на те, 
що особи, які сповідують іслам чи індуїзм, не мають місця для відправлення 
релігійних богослужінь та можливості запросити до пункту 
священнослужителів цих релігій. 

Порушення права на зв'язок із зовнішнім світом 
В ході візиту до Чернігівського ПТПІ моніторами також виявлено, що у  

житлових приміщеннях та на території ПТПІ інтернет-зв'язок, який є основним 
засобом підтримання контактів між особами, що утримуються в установі, та 
членами їх родин має дуже низьку якість або відсутній. 

 
Порушення прав осіб на свободу пересування та приватне життя 

Під час моніторингового візиту до пункту тимчасового розміщення 
біженців у м. Яготин Яготинського району Київської області моніторингова 
група пересвідчилась у готовності установи до введення в експлуатацію, а 
приміщень пункту – до проживання шукачів притулку. 

Разом з цим моніторами виявлено, що посадові інструкції охоронців 
ПТРБ містять положення, які притаманні режиму пунктів утримання осіб 
закритого типу, а саме: заборона особам виходити за межі території пункту чи 
повертатися до нього після 23.00, проведення ранкових та вечірніх шикувань в 
коридорах гуртожитку для перевірки присутності осіб, що проживають, 
проведення раптових перевірок майна (у тому числі вночі) у житлових 
кімнатах. 

 
Стан реалізації рекомендацій національного превентивного 

механізму, наданих Державній міграційній службі України у 2016 році 
Про всі виявлені в ході моніторингових візитів факти порушень 

конституційних прав осіб у Чернігівському пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, а також у Яготинському пункті тимчасового 
розміщення біженців Уповноваженим поінформовано керівництво Державної 
міграційної служби України з одночасним наданням рекомендацій щодо 
вирішення виявлених проблем. 

За інформацією, отриманою від ДМС України, керівництво відомства 
вжило заходів, необхідних для усунення згаданих порушень прав осіб у 
Чернігівському ПТПІ. Так, у житлових кімнатах проведено косметичні ремонти 
з використанням антисептиків, з кімнат та душового приміщення ізолятора 
прибрано відеокамери, для вірян – мусульман та індусів створено умови для 
відправлення релігійних обрядів та для спілкування із священнослужителями. 

Крім цього, з метою усунення можливості порушення прав біженців на 
свободу пересування та приватне життя до посадових інструкцій та навчальних 
програм охоронців Яготинського ПТРБ внесено відповідні зміни. 
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У сфері нормативно-правового регулювання 
Окрім викладеного, ДМС України за участі працівників Секретаріату 

Уповноваженого підготовлено та постановою Кабінету Міністрів України від 
07.12.2016 № 908 затверджено зміни до Типового положення про пункт 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, у частині, що стосується процедур їх затримання та 
поміщення до ПТПІ, та розроблено проект положення про пункт тимчасового 
розміщення біженців. 

Також, упродовж 2016 року за участі фахівців та за погодженням з 
Секретаріатом Уповноваженого опрацьовано та введено в дію наказами 
Міністерства внутрішніх справ України наступні нормативні акти, що 
стосуються прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та біженців, що 
перебувають на території України: 

- «Інструкцію про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства 
в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні» (затверджена наказом МВС України від 
29.02.2016 №141); 

- «Вимоги до матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового 
розміщення біженців» (затверджені наказом МВС України від 28.03.2016 
№ 217). 

 

2.5. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

Міністерства оборони України 
 

У 2016 році на території України діяли та підлягали моніторингу 
Департаменту НПМ Секретаріату Уповноваженого з прав людини такі установи 
Міністерства оборони України (далі – МО України): 

-  військові частини Збройних Сил України (далі – ВЧ ЗСУ); 
- гауптвахти зональних відділів Військової служби правопорядку 

Збройних Сил України (далі – гауптвахти ВСП ЗСУ); 
- дисциплінарні батальйони Військової служби правопорядку Збройних 

сил України (далі – дисбат ВСП ЗСУ); 
- кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців зональних 

відділень Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі – КТЗ 
ВСП ЗСУ); 

- спеціальні палати закладів охорони здоров’я Міністерства оборони 
України (далі - спецпалати МО України). 

 
Протягом 2016 року у згаданих установах утримувались:  
- у дисциплінарному батальйоні ВСП ЗСУ відбували покарання за 

вироками судів 79 військовослужбовців; 
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Кількість військовослужбовців, засуджених до покарання у вигляді 
утримання у дисциплінарному батальйоні ВСП ЗСУ упродовж 2012-2016 

років 

 
 
- на гауптвахтах зональних відділів ВСП ЗСУ утримувалось 2 048 

засуджених, узятих під варту та затриманих за вчинення адміністративних 
правопорушень військовослужбовців; 

 
Кількість осіб, які утримувались на гауптвахтах зональних відділів ВСП 

ЗСУ упродовж 2012-2016 років 
 

 
 

 
- у кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців ВСП ЗСУ 

перебувало 4513 затриманих військовослужбовців; 
 

Кількість осіб, які утримувались у КТЗ ВСП ЗСУ упродовж 2012-2016 
років 
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- у спецпалатах закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України 

перебувало 60 осіб. 
Кількість осіб, які утримувались у спецпалатах МО України  

упродовж 2012-2016 років 

 

 
 
 
В рамках моніторингових візитів у 2016 році працівниками Секретаріату 

Уповноваженого відвідано 12 установ Міністерства оборони України, а саме: 
- дисциплінарний батальйон Військової служби правопорядку Збройних 

сил України (м. Київ); 
- гауптвахти у містах Києві та Чернігові, а також на території 

Яворівського і Житомирського військових полігонів; 
- кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців у м. Вінниця, 

Запоріжжя, Київ, Львів, Умань, Черкаси та Херсон. 
Під час візитів представники установ не перешкоджали членам 

моніторингових груп у доступі до місць тримання, нетаємних службових 
документів та у конфіденційному спілкуванні із затриманими, узятими під 
варту чи засудженими військовослужбовцями. 

 
Типові порушення прав затриманих (засуджених) 

військовослужбовців, виявлені під час моніторингових візитів у 2016 році 
 

Недотримання права на достатній життєвий рівень, що включає 
достатнє харчування, одяг, гідні умови розміщення 
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25.01.2016 під час моніторингу кімнати для тимчасово затриманих 
військовослужбовців (КТЗ) Запорізького зонального відділу Військової служби 
правопорядку Збройних Сил України моніторами встановлено факти грубого 
порушення норм розміщення та забезпечення затриманих осіб.  

Зокрема, згідно з протоколами адміністративного затримання та записами 
у книзі затриманих військовослужбовців у кімнаті, яка розрахована на 2 особи, 
16 та 17 січня 2016 року утримувалось по 3 особи.  

Індивідуальним спальним місцем та постільною білизною було 
забезпечено лише 2 військовослужбовця, побутові умови їх розміщення 
правилам санітарії та гігієни не відповідали, освітлення у камері було 
недостатнім, затримані особи гарячою їжею не забезпечувались. 

Факти позбавлення харчування військовослужбовців, затриманих у 
адміністративному порядку за вчинення правопорушення, передбаченого  
ст. 17220 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Розпивання 
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями») на 
термін до однієї доби до витвереження було також зафіксовано моніторами  7 
червня 2016 року під час відвідування гауптвахти Західного територіального 
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 
розташованої на території 184-го навчального центру ЗСУ у с. Старичі 
Яворівського району Львівської області. Моніторами також виявлено, що під 
час утримання на гауптвахті затримані військовослужбовці не забезпечувались 
постільними речами та проводили ніч на дощатих нарах. 

 

 
 
Такі самі порушення прав затриманих військовослужбовців виявлено 

працівниками Секретаріату Уповноваженого під час візитів до КТЗ підрозділів 
ВСП ЗСУ у м. Вінниця, Херсон та Черкаси. 

За результатами моніторингових візитів, інформацію про виявлені 
порушення затриманих військовослужбовців та рекомендації щодо усунення 
виявлених недоліків спрямовано Уповноваженим на адресу керівництва 
Міністерства оборони України для їх усунення та вжиття заходів реагування. 

Порушення права на правову допомогу 
В ході моніторингових візитів до місць несвободи, що належать до 

управління Міністерства оборони України, у 2016 році моніторами виявлено 
численні факти порушення прав затриманих та поміщених до КТЗ 
військовослужбовців на правову допомогу. 
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Так, пунктом три статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» особи, до яких застосовано адміністративне затримання, мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

У Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №1363 від 28.12.2011, 
прямо визначено обов’язок органів (посадових осіб), уповноважених 
здійснювати адміністративне затримання, службових осіб, відповідальних за 
перебування затриманих, негайно після фактичного затримання особи 
повідомляти за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний 
телефонний номер системи безоплатної правової допомоги та відповідному 
регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
інформацію про факт, підстави, особу затриманого та місце його тримання. 

Проте, в ході моніторингових візитів до КТЗ Запорізького, Львівського 
зональних відділів ВСП ЗСУ виявлено 6 випадків невчасного (до шістьох годин 
затримки) прибуття адвоката чи захисника.  

Більш того, всупереч вимогам міжнародного та національного 
законодавства, адміністрація гауптвахт Яворівського та Житомирського 
полігонів про затримання військовослужбовців регіональні центри безоплатної 
правової допомоги взагалі не повідомляє. 

Інформацію щодо виявлених порушень прав затриманих 
військовослужбовців та вимог законодавства разом із рекомендаціями щодо їх 
усунення направлено Уповноваженим на адресу керівництва Міністерства 
оборони України. 

Як результат, командуванням Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України надано необхідні розпорядження підпорядкованим 
структурним підрозділам щодо забезпечення дотримання прав затриманих 
військовослужбовців на правову допомогу. 

 
Стан реагування Міністерства оборони України на рекомендації 

Уповноваженого, надані протягом 2016 року 
За інформацією Міністерства оборони України та Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, упродовж 2016 року, з метою 
усунення недоліків, виявлених під час моніторингу дотримання прав 
військовослужбовців, оборонним відомством вжито наступних заходів:  

- організовано негайне повідомлення територіальних центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про затримання 
військовослужбовців. У випадку неприбуття представників центрів протягом 6 
годин після інформування, повідомлення здійснюється повторно; 

- організовано систематичну доставку до КТЗ та гауптвахт періодичних 
видань та радіотрансляцію новин; 

- до програм підготовки персоналу включено питання щодо заборони 
катувань та інших видів неналежного поводження; 
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- проведено ремонти у КТЗ Вінницького та Запорізького зональних 
відділів, Західного територіального управління ВСП ЗСУ (м. Львів). 

2.6. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання Державної 
судової адміністрації України 

 
Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» визначено, що Уповноважений та його представники, серед іншого, 
відвідують без попереднього повідомлення про час і мету відвідування 
приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах (пункт 8 
статті 13 та статті 191). 

За офіційною інформацією Державної судової адміністрації України (далі 
– ДСА України) у 2016 році на території, підконтрольній органам державної 
влади України, діяли 25 апеляційних судів та 588 місцевих судів загальної 
юрисдикції. 

Станом на 31 грудня 2016 року камери для обвинувачених (підсудних), 
засуджених є в усіх без виключення апеляційних судах (25, у 2015 році – у 24) 
та у 412 (70%) місцевих загальних судах (у 2015 році – у 399)17. 

 
Рис.1.  Кількість судів загальної юрисдикції та тих, де облаштовано 

приміщення для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених. 
Статистика відвідувань судів загальної юрисдикції у 2016 році 

 
Представники Департаменту НПМ спільно з громадськими моніторами 

протягом 2016 року відвідали 13 місцевих судів загальної юрисдикції, а саме: 
-  Турійський та Шацький районні суди Волинської області; 
- Царичанський районний суд Дніпропетровської області; 
- Баришівський, Кагарлицький, Обухівський, Рокитнянський районні 
суди, Ірпінський та Яготинський міські суди Київської області; 
- Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області; 
- Малиновський районний суд м. Одеси; 
- Придніпровський районний суд м. Черкаси; 
- Уманський міськрайонний суд Черкаської області. 

17 Лист заступника Голови Державної судової адміністрації України на адресу Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2017 № 14-918/17. 
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Випадки відмови працівникам Секретаріату Уповноваженого у доступі до 
установ ДСА України, конфіденційному спілкуванні моніторів з доставленими 
до суду особами та іншого перешкоджання роботі моніторингових груп з боку 
керівників судів, а також начальників варт місцевих органів поліції та 
підрозділів Національної гвардії України відсутні. 

 
Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових візитів до 

загальних апеляційних та місцевих судів 
 
Порушення права на захист від катування, жорстокого, нелюдського 

та такого, що принижує гідність людини, поводження. 
Протягом року під час моніторингу приміщень для обвинувачених 

(підсудних), засуджених в місцевих загальних судах виявлено випадки 
утримання осіб в умовах, що можуть розцінюватися як жорстоке або нелюдське 
поводження. 

Так, 11 лютого 2016 року під час відвідування Ірпінського міського суду 
Київської області працівниками Секретаріату Уповноваженого зафіксовано, що 
конвой, у порушення міжнародних та національних стандартів, утримував осіб, 
доставлених з Київського СІЗО (№ 13) для участі у судовому засіданні, під 
сходовим маршем у тісняві та в антисанітарних умовах. 

Як наслідок, Уповноваженим на адресу Голови Національної поліції 
України та Голови Державної судової адміністрації України негайно було 
направлено вимогу щодо припинення подібної практики порушень прав 
людини. 

Однак, у червні 2016 року у зверненні до Уповноваженого підсудний М.  
повідомив про факти неодноразового жорстокого поводження з ним та іншими 
підсудними у зазначеному суді, що виразилося, зокрема, у тривалому триманні 
у спеціальному автомобілі конвою без доступу до питної води та харчування. 

У ході провадження, відкритого за вказаним зверненням, Уповноваженим 
перевірено викладені факти порушення прав обвинувачених (підсудних) та 
засуджених осіб в Ірпінському міському суді Київської області та на адресу 
Голови Національної поліції України та Голови Державної судової 
адміністрації України повторно направлено вимогу про усунення виявлених 
порушень для відповідного реагування. 

Переповнення камер у приміщеннях для підсудних (засуджених) 
місцевих судів загальної юрисдикції 

 Європейський комітет з питань запобігання катуванням, нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово 
наголошував, що переповнення камер для тримання осіб саме по собі вже може 
становити факт нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. 

Інструкцією з організації конвоювання та тримання в судах 
обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів (затверджено 
спільним наказом від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68, зареєстровано в 
МЮУ 11.06.2015 за № 698/27143) також визначено, що кількість конвойованих 
осіб не повинна перевищувати кількість місць у камерах судів. 
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Не зважаючи на це, протягом 2016 року до Уповноваженого 
неодноразово надходили скарги від обвинувачених (підсудних), засуджених 
осіб щодо утримання останніх у приміщеннях судів у переповнених камерах, 
що призводило до порушення їх прав на належні умови тримання, охорону 
здоров’я, а також права на захист. 

Так, у січні 2016 року підсудний П. звернувся до Уповноваженого зі 
скаргою на неналежні умови тримання у Бердичівському міськрайонному 
суді Житомирської області. У скарзі, зокрема, наголошено на численних 
фактах тривалого перебування заявника у камері цього суду разом з іншими 
підсудними в тісняві та задусі, що заважало якісно готуватися до судового 
засідання та негативно вплинуло на стан здоров’я останнього.  

Крім цього, факт порушення прав обвинувачених (підсудних), 
засуджених осіб у Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області 
підтверджено також регіональним представником Уповноваженого в області в 
ході візиту до згаданого суду та Житомирської УВП №8. Зокрема, виявлено 
факт одночасного утримання від 9 до 12 людей у приміщенні, розрахованому на 
одночасне розміщення 3-х осіб, причому за таких умов люди проводили 5-6 
годин стоячі або навприсядки. 

За результатами провадження Уповноваженим на адресу керівництва 
Національної поліції України та Державної судової адміністрації України 
направлено вимоги щодо припинення нелюдського поводження з підсудними 
(засудженими) у Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області, 
після чого практику доставляння підсудних (засуджених) до згаданого суду у 
кількості, що перевищує розрахункову, припинено. 

Крім цього, встановлено, що 14.04.2016 працівники Костянтинівського 
відділення Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області тривалий 
час тримали 5 осіб в одиночній камері Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області, при чому в цей період підсудних було також позбавлено 
питної води та їжі. З метою негайного усунення порушень прав утримуваних 
осіб Уповноваженим про даний факт поінформовано керівництво Національної 
поліції України для відповідного реагування. 

Порушення права на повагу до гідності (утримання у металевій клітці 
у залі суду) 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово вказував 
на той факт, що утримання особи в металевій клітці у залі суду, якщо це не 
обґрунтовано необхідністю забезпечення безпеки життя і здоров’я учасників 
судового засідання, визнається жорстоким поводженням18.  

Крім цього, положеннями Кримінального процесуального кодексу 
України та Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і 
споруди. Суди») встановлено, що обвинувачені (підсудні), засуджені під час 
судових засідань мають розміщатися у прозорих загородженнях зі скла чи 
органічного скла. 

18 Справи «Луценко проти України», «Рамішвілі і Кохредідзе проти Грузії»,  «Свинаренко і Сляднєв проти Росії»; 
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Водночас, проблема порушення права людини на повагу до її гідності, 

зокрема, через утримання у металевій клітці у залі суду під час судового 
розгляду залишається притаманною всім загальним місцевим судам, що було 
відвідано моніторами протягом 2016 року.  

Крім цього, за свідченнями осіб, які зверталися до Уповноваженого з 
приводу порушення своїх прав, у 2016 році факти їх тримання в металевих 
клітках мали місце у місцевих судах Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Київської, Луганської, Одеської, Рівненської, Харківської областей. 

Для прикладу, в межах провадження Уповноваженого за зверненням 
громадянина Д. щодо можливого порушення його конституційного права на 
повагу до гідності через тримання у залізній клітці у залі судових засідань 
Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 
регіональним представником Уповноваженого в області здійснено перевірку 
викладених у зверненні фактів та встановлено, що усі зали для судових засідань 
згаданого суду обладнано металевими загородженнями, а не загородженнями з 
прозорого матеріалу, як того вимагає законодавство. 

Як результат, після звернення Уповноваженого до Державної судової 
адміністрації України керівництвом суду в одному із залів для проведення 
судових засідань замінено залізну клітку на загородження з прозорого 
матеріалу.  

Позбавлення їжі обвинувачених (підсудних), засуджених у день їх 
участі у судовому засіданні 

Відповідно до пункту 4.6. Правил внутрішнього розпорядку слідчих 
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (затверджені 
наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2013 № 460/5, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 445/22977) «…ув’язнені і 
засуджені перед відправкою для участі в кримінальному провадженні за 
межами СІЗО повинні отримати гаряче харчування або набір сухих продуктів 
відповідно до норм, встановлених чинним законодавством». 

Всупереч наведеним нормам законодавства адміністрація установ 
попереднього ув’язнення (СІЗО) не забезпечувала обвинувачених (підсудних), 
засуджених продуктами харчування на заміну гарячої їжі у день участі у 
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судових засіданнях, про що свідчать численні звернення останніх, які 
надходили на адресу Уповноваженого у 2016 році. 

Так, за інформацією, викладеною у зверненні до Уповноваженого 
захисника ув’язненого Ш., 02.06.2016 працівники Рівненського слідчого 
ізолятора не забезпечили ув’язненого харчуванням у день виїзду останнього до 
суду для участі у судовому засіданні. В межах провадження Уповноваженого за 
вказаним зверненням інформацію підтверджено та на адресу Міністерства 
юстиції України направлено листа для вжиття заходів реагування. За 
результатами розгляду листа Уповноваженого Міністерство юстиції України 
повідомило, що начальнику Рівненського СІЗО вказано на прорахунки у роботі 
та недопустимість подібних випадків у подальшому, а самим Міністерством 
вживаються організаційні заходи із забезпечення осіб, які вибувають на судові 
засідання, модульним харчуванням. 

Також, за інформацією Міністерства юстиції України, отриманою в 
межах провадження Уповноваженого у справі про порушення конституційних 
прав громадянина К. у Печерському районному суді м. Києва, окремим 
дорученням Державної пенітенціарної служби України від 26.11.2014 № 280-14 
начальників територіальних органів зобов’язано «до вирішення питання щодо 
визначення на законодавчому рівні механізму забезпечення харчуванням 
засуджених і ув’язнених, які вибувають із СІЗО для участі у кримінальному 
судочинстві, забезпечувати таких осіб у день виїзду на судове засідання…або 
триразовим гарячим харчуванням у СІЗО чи з доставкою його персоналом СІЗО 
до місця проведення судового засідання, або дворазовим гарячим харчуванням 
у СІЗО (сніданок, вечеря) та обідом у вигляді сухого пайка».  

Разом з цим, слід зауважити, що норма харчування для осіб, які 
вибувають із слідчих ізоляторів для участі у кримінальному судочинстві, на 
даний час на законодавчому рівні не визначена. 

Порушення права осіб з вадами на рівний доступ до правосуддя 
Відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-26:2010 

Будинки і споруди. Суди, затверджених наказом Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва України № 175 від 17.05.2010, шлях руху для 
маломобільних груп населення від автостоянки суду до дверей центрального 
входу повинен обладнуватися спеціальними пристроями (поручнями, 
доріжками, пандусами або підйомними пристроями), контрастними за 
кольором та тактильною фактурою, які полегшують пересування та орієнтацію 
людям з обмеженими можливостями руху та вадами зору, а сходи повинні 
дублюватися пандусами із визначеним ухилом шляху руху. 

Проте, у багатьох судах відсутні належні умови для доступу людей з 
обмеженими можливостями до правосуддя: пандус на вході до будівлі суду або 
взагалі відсутній, або користування ним неможливо через невідповідність 
будівельним нормам (занадто високий ухил), відсутні поручні, на входах до 
залів судових засідань не прибрано пороги та інше. 
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Зазначені порушення виявлено працівниками Секретаріату 

Уповноваженого та моніторами під час візитів до Царичанського районного 
суду Дніпропетровської області, Баришівського, Кагарлицького, Обухівського, 
Рокитнянського районних судів Київської області, Турійського та Шацького 
районних судів Волинської області, Малиновського районного суду міста 
Одеси. 

За усіма випадками інформацію про виявлені порушення Уповноваженим 
спрямовано на адресу Державної судової адміністрації України для їх усунення. 

 
Стан реагування державних органів на рекомендації Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у 2016 році 
 

Про стан реалізації рекомендацій Уповноваженого, наданих Державній 
судовій адміністрації України та Національній поліції України за підсумками 
моніторингових візитів до місцевих загальних судів та 
за результатами розгляду звернень громадян у 2016 
році, керівництвом відомств на адресу Уповноваженого 
та його Секретаріату надавалися відповіді з копіями 
підтверджуючих матеріалів. 

За офіційною інформацією ДСА України на 
виконання рекомендацій моніторингових груп 
проведено поточні ремонти в камерах для тримання 
обвинувачених (підсудних), засуджених у приміщеннях 
Бердичівського міськрайонного суду Житомирської 
області, Придніпровського та Соснівського районних 
судів міста Черкаси, Луцького міськрайонного суду 
Волинської області. 

У грудні 2016 року в одному із залів судових 
засідань Саксаганського районного суду міста Кривий Ріг Дніпропетровської 
області стаціонарне металеве загородження замінено на кабіну із захисного 
скла.  
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Всього протягом 2016 року в 
апеляційних та місцевих загальних судах 
проведено заміну 524 стаціонарних 
загороджень на загородження зі 
спеціального захисного скла (в 
апеляційних судах – 68, в місцевих 
загальних судах – 456). 

З метою покращення стану 
освітлення в камерах для тримання 
обвинувачених (підсудних), засуджених, у 

приміщеннях усіх судів, що відвідано представниками Уповноваженого 
протягом 2016 року, замінено звичайні лампи на енергозберігаючі лампи 
підвищеної світлової потужності. 

Крім цього, до вирішення питання добудови до будівлі Ірпінського 
міського суду Київської області приміщення для утримання обвинувачених 
(підсудних), засуджених, особи, які доставляються з Київського СІЗО для 
участі у судових засіданнях, тимчасово розміщуються в залах суду. 

Також, для задоволення потреб обвинувачених (підсудних), засуджених 
під час їх перебування у судах, організовано закупівлю одноразових стаканів, 
мила, туалетного паперу, проведено інвентаризацію медичних препаратів у 
медичних аптечках та здійснено їх заміну. 

Для полегшення доступу до участі у судових засіданнях людей з 
особливими потребами у судах визначено відповідальних осіб (у деяких судах 
запроваджено посаду «помічника людини з інвалідністю»), до обов’язків яких 
входить, зокрема, супроводження людей з особливими потребами в суді, 
надання допомоги при написанні процесуальних документів та ознайомленні з 
ними. Крім цього, у судах Волинської, Дніпропетровської, Київської областей, 
міста Одеси профінансовано роботи з обладнання (переобладнання) пандусів, 
поручнів, кнопок виклику, інформаційних табличок шрифтом Брайля тощо. 

Також, протягом 2016 року для працівників судів Вінницької, 
Житомирської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської, 
Черкаської та Чернігівської областей проведено семінари та тренінги, 
спрямовані на покращення навичок спілкування працівників судів з особами з 
особливими потребами.  

Крім цього, до програми підготовки голів та заступників голів місцевих 
загальних судів на базі Національної школи суддів України у 2017 році 
включено тему: «Застосування Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та 
комунікативно-психологічних аспектів і навичок взаємодії із такими людьми, 
професійної етики в роботі з людьми з інвалідністю та маломобільними 
групами населення». До плану підготовки керівників апаратів місцевих 
загальних судів, зокрема, включено такі теми: 

- «Система національного захисту прав людини: забезпечення права на 
життя, протидія катуванню, жорстокому чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, видам поводження і покарання»; 

- «Забезпечення права на справедливий суд. Міжнародний досвід»; 
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- «Застосування положень Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, 
ратифікованої Указом Президії ВР № 3484-ХІ від 26.01.1987». 
 

2.7. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я 

 
Протягом 2016 року працівники Департаменту НПМ здійснили 41 візит 

до закладів системи охорони здоров'я: 15 психіатричних/психоневрологічних 
лікарень (з них 5 повторно), 4 протитуберкульозних закладів, 15 закладів, що 
надають паліативну допомогу (з них 4 повторні), а також до 7 будинків дитини 
(до 3 - повторно).  

 

 
Моніторинг психіатричних/психоневрологічних закладів 
Протягом 2016 року були відвідані такі заклади: 

1. Хмельницька обласна психіатрична лікарня №1 
2. Молочанська психіатрична лікарня (Запорізька область) 
3. Олександрійська психіатрична лікарня (Кіровоградська область) 
4. Волинська обласна психіатрична лікарня №2  
5. Одеська обласна психіатрична лікарня №3 
6. Одеський обласний Центр психічного здоров’я  
7. Волинська обласна психіатрична лікарня №3 
8. Обласна спеціалізована психіатрична лікарня (Сумська область) 
9. Слов'янська обласна психіатрична лікарня (Донецька область) 
10. Левоньківська обласна психіатрична лікарня (Чернігівська область) 
11. Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2 (Львівська область)  
12. Буданівська обласна психоневрологічна лікарня (Тернопільська область) 
13. Лисичанська обласна психіатрична лікарня (Луганська область)  
14. Черкаський обласний наркологічний диспансер 
15. Уманська міська лікарня № 2 (психітричне та наркологічне відділення 

Черкаська область). 
 

15 

4 
15 

7 

41 візит до закладів системи МОЗ 

ПЛ 

ПТБД 

Заклади паліативної допомоги 

БД 
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Виявлені порушення застосування фізичного обмеження. 
Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ «Про 

затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при 
наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та 
форм первинної облікової документації» від 24.03.2016 р. № 240. Регламентація 
застосування фізичного обмеження мала б унеможливити насильство над 
пацієнтами. Моніторинг психіатричних закладів показав, що у більшості 
відвіданих лікарень існує протиправна фіксація, а персонал не ознайомлений зі 
змістом зазначеного наказу. Зокрема, в Одеській обласній психіатричній лікарні 
№3 у ході моніторингового візиту виявлені пацієнтки, одну з яких було 
прив’язано до ліжка, у іншої були фіксовані руки. Застосування такої фіксації 
персонал пояснив тим, що пацієнтка падає з ліжка, а інша дряпає обличчя. При 
цьому в медичній документації стосовно фіксації не було жодних записів 
лікаря, як того вимагає вказаний вище наказ.  

 
Одеська обласна психіатрична лікарня №3 (прив’язана до ліжка жінка) 
Крім того, через відсутність сертифікованих засобів фіксації 

продовжують використовувати саморобні ремені або ремені іноземного 
виробництва. 
 Не відбулось змін у системі судової психіатрії. 

Продовжується практика проведення судових засідань щодо продовження 
або зміни видів примусових заходів медичного характеру без участі осіб, до 
яких вони застосовані. У Волинській обласній психіатричній лікарні № 2 в 
медичних картках таких пацієнтів виявлені заяви про їх «добровільну» відмову 
від участі в засіданнях суду.  

Тривале перебування на лікуванні. Аналіз термінів перебування пацієнтів 
у відвіданих лікувальних закладах дає підстави для висновку щодо залежності 
продовження застосування примусових заходів медичного характеру не від 
їхнього стану здоров’я та суспільної небезпеки внаслідок психічного розладу, а 
від виду протиправного діяння, яке вони вчинили (Хмельницька обласна 
психіатрична лікарня №1, Волинська ОПЛ №2). За відсутності належної 
реабілітації це призводить до втрат професійних та побутових навичок і 
родинних зв’язків, що здебільшого унеможливлює подальшу реінтеграцію 
таких людей у суспільство. 
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Надмірні обмеження пацієнтів, до яких застосовані примусові заходи 
медичного характеру з посиленим наглядом. Так, у відділенні №14 
Хмельницької ОПЛ №1 виявлено, що пацієнти не могли без дозволу персоналу 
виходити в коридор і до санітарних кімнат. Крім того, право на приватність 
пацієнтів цього відділення порушується через відсутність дверей у палатах. У 
Волинській ОПЛ № 2 лише раз на місяць дозволялось користуватись будь-яким 
телефоном (стаціонарним чи мобільним). 

Порушення законодавства щодо госпіталізації до психіатричних 
закладів.  

Так, у психіатричному відділенні Уманської міської лікарні №2 
(Черкаська область) виявлені факти надання інформованої згоди на лікування 
не пацієнтами, а їхніми родичами, що є порушенням ст. 13 Закону України 
«Про психіатричну допомогу». 

 

 
Почерк пацієнта відмінний від почерку 

особи, яка підписувала бланк інформованої згоди 
Порушення права на користування власними пенсійними коштами. 
У Молочанській психіатричній лікарні (Запорізька область) пацієнтам, 

навіть дієздатним особам, заборонено користування власними пенсійними 
коштами. В Одеській ОПЛ №3 пацієнти, яким призначено пенсії або державну 
соціальну допомогу, отримували лише 25% цих виплат, решта 
перераховувалась на спеціальний рахунок лікарні «на покращення умов 
проживання». У Львівській обласній психіатричній лікарні «Заклад» у сейфі 
одного з відділень виявлено близько 100 тис. грн пенсійних виплат пацієнтів. 
Наприклад, у пацієнтки Г., яка самостійно не може прийняти рішення про 
витрачання власних коштів та досить тривалий час перебуває у лікарні, у 
відділенні зберігалось майже 54 тис. грн. При цьому кошти не витрачались на її 
потреби. 

Порушення прав недієздатних пацієнтів.  
Виявлені випадки порушення законодавства при встановленні опіки. Так, 

над недієздатними пацієнтами Одеської ОПЛ №3, які тривалий час перебували 
на лікуванні та не мали близьких родичів, всупереч вимог статті 60 Цивільного 
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кодексу України, опікуном було призначено головного лікаря закладу не 
рішенням суду, а рішеннями Заводівської сільської ради Берегівського району 
Одеської області. 

     
Копія рішення Заводівської сільської ради щодо призначення опікуна 
 
Тривале перебування в лікарні через відсутність житла або небажання 

опікунів забирати підопічних додому. В Одеській ОПЛ №3 виявлено 90 осіб, які 
перебували в закладі протягом 5 років, 11 осіб – від 5 до 10 років, 71 особа – 
понад 10 років, деякі – понад 30 років. Лікарі періодично (двічі на рік) фіктивно 
виписували і одночасно госпіталізували пацієнтів до лікарні, поновлюючи їхні 
медичні картки стаціонарного хворого. Добровільні згоди на лікування у 
заповнених «нових» картках стаціонарного хворого були написані одним 
почерком. Довготривале перебування хворих через відсутність житла або 
документів, небажання опікунів забирати своїх підопічних виявлено й у 
Волинській ОПЛ № 2. Зокрема, на лікуванні було шість пацієнток, які мали б 
бути влаштовані до психоневрологічного інтернату, але не мали паспортів. У 
Львівській ОПЛ «Заклад» виявлені пацієнти, термін перебування яких у  
вказаному закладі складав 13-18 років у зв’язку із зазначеними вище 
причинами. 

Відсутність позитивного терапевтичного середовища. 
Відсутні умови для перебування осіб з обмеженими фізичними 

можливостями в Уманській МЛ №2. Оскільки у психіатричному відділенні 
палати із загальним наглядом розміщені лише на другому поверсі приміщення 
(в якому відсутній ліфт), пацієнти – користувачі інвалідних візків можуть 
перебувати на лікуванні тільки у наглядових палатах, які розташовані на 
першому поверсі. 

Недотримання нормативів житлової площі. Фактично всі лікарні 
порушують зазначені нормативи. Особливо критична ситуація склалась в 
Слов’янській психіатричній лікарні (Донецька область), яка фактично була 
зруйнована у 2014 році.  

Виділених одним із підприємств міста приміщень не вистачає для 
створення належних умов. Оскільки частина лікарень залишилась на тимчасово 
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непідконтрольній території Донбасу, навантаження на решту психіатричних 
лікарень Донецької і Луганської областей суттєво збільшилось. Зокрема, у 
Лисичанській обласній психіатричній лікарні (Луганська область) у палатах 
розташовано по 10 ліжок, відтак відсутнє терапевтичне середовище, але з 
об’єктивних причин наразі забезпечити його неможливо. На жаль, така ж 
ситуація склалася у відвіданих лікарнях інших областей: Волинській ОПЛ №2, 
Молочанській ПЛ, Хмельницькій ОПЛ №1, Одеських ОПЛ №1 та №3 тощо.  

 
                      Волинській ОПЛ №2                                                Одеська ОПЛ №1 

Не забезпечено належне харчування через обмеженість фінансування. 
Зокрема, в Олександрійській ПЛ витрати на одного хворого в день складали 
8,55 грн. В Уманській МЛ №2 попри постійні надходження у вигляді 
«благодійних внесків» до спеціального фонду, на харчування одного пацієнта 
на один день виділяється 7,40 грн, що є вкрай недостатнім для виконання 
натуральних норм харчування. 

Відсутність вільного доступу пацієнтів до питної води виявлено у 
Волинській ОПЛ №2, Охтирській ОПЛ, Уманській МЛ №2, Хмельницькій 
ОПЛ №2  

Відсутні належні умови для прогулянок пацієнтів. В Одеській ОПЛ №1, 
Олександрійській ПЛ, у більшості відділень Молочанської ПЛ на 
прогулянкових майданчиках не облаштовані навіси від сонця та атмосферних 
опадів. У Львівській ОПЛ «Заклад» через відсутність майданчиків пацієнти 
взагалі не бувають на свіжому повітрі. 

Обмеження в користуванні телефоном виявлені Хмельницькій ОПЛ №2, 
Молочанській ПЛ та ін. 

Не забезпечувалась можливість помитися/приймати душ у Волинській 
ОПЛ №2. У психіатричному відділенні Уманської МЛ № 2 жінки змушені були 
теплу воду набирати у роздатковій, а гігієнічні процедури здійснювати у 
чоловічому туалеті.  

Відсутність підготовки молодшого медичного персоналу. Зі всіх 
відвіданих психіатричних закладів лише в Лисичанській ОПЛ налагоджена 
система підготовки молодших медсестер. У відділеннях лікарні були 
розроблені плани таких занять. Кожна молодша медсестра готує заняття з 
актуальних питань догляду за хворими. Особлива увага приділяється вивченню 
нормативних документів, які регламентують порядок надання психіатричної 
допомоги.  

Забезпечення права на безоплатну допомогу пацієнтів. Лише  у 
Волинській ОПЛ №2 на виконання рекомендацій, наданих після 
моніторингового візиту, за допомоги регіонального координатора взаємодії з 
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громадськістю Уповноваженого з прав людини у Волинській області  
налагоджена співпраця з центром надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. У решті відвіданих установ така взаємодія відсутня. 

 
Моніторинг закладів, які надають паліативну допомогу 
У 2016 році було здійснено 15 візитів до таких закладів: 

1. Хоспис Святої Олени (Житомирська область) 
2. Притулок для літніх людей при православній церкві ( Житомирська 
область) 
3. Хмельницький центр СНІДу 
4. Благодійна організація «Хоспіс Архангела Михаїла» (Запорізька 
область) 
5. Відділення «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні №10 
6. Волинська обласна лікарня «Хопіс» 
7. Харківський обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» 
8. Відділення паліативної допомоги «Хоспіс» Харьківської міської 
клінічної багатопрофільної лікарні № 17 
9. Паліативне відділення Виноградівської районної лікарні 
(Закарпатська область) 
10. Маріупольський центр медико-соціальної допомоги (хоспісне 
відділення) (Донецька область) 
11. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої медичної 
допомоги (хоспісні ліжка) 
12. Тернопільський обласний хоспіс 
13. Запорізький обласний центр ВІЛ/СНІД 
14. Хоспісне відділення Олеської районної лікарні (Львівська область) 
15. Хоспісне відділення Старосамбірської районної лікарні (Львівська 
область) 

За цей період стосовно унормування та удосконалення порядку надання 
паліативної допомоги як дорослому, так і дитячому населенню в Україні не 
відбулося. Незмінними залишилися стаття 35-4 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» та недосконалий Порядок 
надання паліативної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 
21.01.2013 р. № 41.  

У переважній більшості відвіданих закладів паліативної допомоги 
виявлені такі системні порушення: 

Основні функції закладів (відділень, палат, ліжок) (надалі –відділення) 
не відповідають основам законодавства у сфері надання паліативної 
допомоги. Зокрема, у хоспісних відділеннях Олеської, Старосамбірської та 
Сокальської районних лікарень Львівської області були виявлені пацієнти, які 
перебувають там тривалий час (понад п’ять років). З медичної документації 
пацієнтів хоспісного відділення Сокальської районної лікарні вбачається, що 
п’ятьом пацієнтам призначено лише «стаціонарний догляд». Вони потребували 
не паліативної, а соціальної допомоги – соціальної послуги стаціонарного 
догляду, яка надається в інтернатах, пансіонатах або стацвідділеннях 
терцентрів системи соціального захисту населення. Серед пацієнтів були і такі, 
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кого влаштували у відділення тому, що вони зазнавали насильства з боку 
рідних.  

 
 У листках призначень пацієнтів хоспісного відділення 

 Сокальської РЛ зазначено лише «стаціонарний догляд» 
Відділенням «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні № 10 фактично 

надавалися послуги як закладом сестринського догляду або інтернатною 
установою, адже пацієнти перебували у ньому по 2-3 роки. Під час повторного 
візиту встановлено, що чисельність осіб без постійного місця проживання, які 
потребували відновлення документів, що засвідчують особу, з 2014 по 2016 рік 
з 23 збільшилася до 29 осіб. 

Невирішеність питання унормування надання паліативної допомоги 
благодійними та приватними закладами  

У 2016 році були проведені моніторингові візити до Госпісу «Святої 
Єлени» (м. Коростень Житомирської обл.) та благодійної установи Госпіс 
«Архангела Михаїла» (м. Запоріжжя), засновниками яких відповідно є 
Товариство Червоного Хреста та регіональні управління Української 
Православної церкви.  

У закладах відсутнє ліцензування діяльності на медичну практику, а 
госпіс «Святої Єлени» взагалі не мав жодних статутних документів. В ньому 
відсутній кваліфікований персонал для надання паліативної допомоги та 
належного обслуговування. Департаменти охорони здоров’я Житомирської та 
Запорізької областей та засновники зазначених закладів не вжили жодних 
заходів щодо організації надання паліативної допомоги відповідно до 
міжнародних підходів та національних стандартів.  

Неналежне надання медичної допомоги та невиконання основного 
завдання паліативної допомоги: попередження та лікування хронічного 
больового синдрому. 

Відповідно до чинного наказу МОЗ «Про організацію паліативної 
допомоги в Україні» від 21.01.2013 р. № 41 паліативна допомога надається 
безоплатно за направленням закладу охорони здоров'я. Натомість, пацієнтів 
продовжують влаштовувати до хоспісів/паліативних відділень за бажанням 
родичів.  

Під час візиту у хоспісних відділеннях Олеської, Старосамбірської та 
Сокальської районних лікарень Львівської області опіоїдні анальгетики у 
відділеннях взагалі були відсутні, хоча в хоспісному відділенні 
Старосамбірської районної лікарні створені всі умови для зберігання таких 
препаратів. У разі наявності у пацієнта больового синдрому медична сестра 
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змушена йти до районного центру для отримання необхідних препаратів. Така 
ситуація суперечить нормам наказу МОЗ від 07.08.2015 р. № 494. 

 
Моніторинг будинків дитини 

 
Моніторингові групи НПМ відвідали у 2016 році такі будинки дитини: 
1. Харківський обласний спеціалізований будинок дитини № 1. 
2. Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитини 
3. Одеський міський спеціалізований будинок дитини №1 
4. Тернопільський обласний спеціалізований комунальний дитячий 

будинок «Малятко». 
5. Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка (Київська 

область). 
6. Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква (Київська 

область). 
7. Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» 

Відповідно до Концепції розвитку будинків дитини на період до 2017 року, 
затвердженої наказом МОЗ України від 02.02.2010 р. № 70, пріоритетом 
діяльності будинків дитини обрано розвиток системи надання реабілітаційних 
послуг, зокрема, надання медико-соціальної реабілітації дітям, які опинилися 
у складних життєвих обставинах.  

 
                               Одеський спеціалізований будинок дитини 
У результаті трансформації будинків дитини виникла потреба в наданні 

паліативної допомоги дітям, яка суттєво відрізняється від допомоги дорослому 
населенню, однак нормативно не врегульована в Україні. Наразі будинки 
дитини керуються у своїй діяльності Типовим положенням про будинок 
дитини, затвердженим наказом МОЗ України від 18.05.1998 р. № 123, яке не 
відповідає сучасним вимогам міжнародних стандартів і потребує змін.  

За сайті МОЗ України ще у вересні 2015 року розміщено проект спільного 
наказу МОЗ та Мінсоцполітики «Про затвердження Типового положення про 
будинок дитини» (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150930_0.html), однак 
він й досі не затверджений.  

Зазначені проблеми були обговорені 01.12.2016 р. в офісі Уповноваженого 
з прав людини під час роботи круглого столу «Стан впровадження 
європейських стандартів при реалізації прав осіб з інвалідністю на медичну 
допомогу».  

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150930_0.html
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Під час моніторингу НПМ будинків дитини були виявлені такі недоліки та 
системні проблеми:  

1. Відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, 
затвердженого наказом МОЗ від 21.01.2013 р. № 41, паліативна допомога 
надається закладами охорони здоров’я за умови наявності у них відповідних 
сертифікату і ліцензій. Натомість у більшості будинків дитини, де перебувають 
важко хворі вихованці, які потребують паліативної допомоги, відсутнє 
ліцензування діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, 
реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Вихованців з важкими вадами та обмеженою життєдіяльністю не 
виносять на вулицю, оскільки вони як правило, проживають у кімнатах на 
другому або третьому поверхах в закладах, де немає ліфтів (Спеціалізований 
обласний будинок дитини м. Боярки).   

 
Під час візиту на майданчику Боярського СБД гуляла лише одна дитина 

3. У зв’язку з відкриттям у будинках дитини реабілітаційних 
відділень, напруження на спеціалістів, які беруть участь у реабілітаційних 
заходах, збільшилася. Аналізуючи документацію цих спеціалістів у відвіданих 
будинках дитини, можна дійти висновку, що реабілітаційні послуги переважно 
надаються дітям, які тимчасово перебувають у закладі, тоді як важкохворим 
вихованцям взагалі не надавались. Винятком у такій практиці є Одеський 
міський спеціалізований будинок дитини № 1, де створено паліативне 
відділення. 

4. Накопичування соціальних виплат на рахунках дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, опіку над якими здійснює заклад. 
На особистих рахунках статусних дітей знаходилась велика сума особистих 
коштів (30–50 тис. грн), які можна було б ефективно використати для лікування 
важко хворих дітей. Зазначене виявлено у Запорізькому обласному 
спеціалізованому будинку дитини «Сонечко», Тернопільському обласному 
спеціалізованому будинку дитини та ін. 

 
 

Моніторинг протитуберкульозних закладів 
У 2016 році відвідано 4 протитуберкульозні заклади: 

1. Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер 
2. Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер 



98 
 

3. Київський обласний протитуберкульозний диспансер 
4. Київська міська туберкульозна лікарня №2. 

Під час візитів до цих закладів виявлені проблеми і недоліки, які 
призводять до порушення прав пацієнтів, взятих під варту. 

Порушення права на належне лікування. У Київській міській 
туберкульозній лікарні № 2 (далі – КМТЛ № 2) взятих від варту осіб 
повертають до слідчого ізолятора на тривалий час для проведення слідчих дій 
або щоб забезпечити їх участь у судових засіданнях. При цьому медперсонал 
лікарні не попереджається, медичні документи та ліки до СІЗО та ІВС не 
передаються, що призводить переривання лікування хворих на туберкульоз 
ув’язнених. Зазначене є неприпустимим, оскільки перерва в лікуванні сприяє 
розвитку стійких до терапії форм туберкульозу. 

Незабезпеченість санітарно-епідемічного режиму. Взяті під варту 
пацієнти, хворі на хіміорезистентний туберкульоз, користувалися санвузлами 
спільно з пацієнтами на вперше діагностований чи рецидивний туберкульоз. У 
КМТЛ № 2 були відсутні графіки та журнали кварцувань приміщень. 
Молодший медичний персонал не допускався до санітарної обробки палат. 
Зазначене не забезпечує інфекційний контроль, дотримання якого передбачено 
наказом МОЗ України «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за 
туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового 
перебування людей та проживання хворих на туберкульоз» від 18.08.2010 р. 
№ 684.  

Порушення прав на належні умови лікування. У палатах для взятих під 
варту осіб указаного вище закладу було брудно, недостатньо освітлення та 
вентиляції, корзини зі сміттям переповнені, поруч – віники. Державними 
санітарними нормами та правилами «Дезінфекція, передстерилізаційне 
очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», 
затвердженими наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552, встановлено, що 
в палатах, де лікуються хворі на туберкульоз, має бути лише вологе 
прибирання. Пацієнти говорили, що під час прибирання персонал лише «змітає 
сміття». 

Така ж ситуація виявлена під час моніторингу аналогічних відділень у 
Хмельницькому і Чернігівському обласних протитуберкульозних диспансерах. 

  
 Хмельницький ПТД                                    Чернігівський ПТД 
У всіх відвіданих закладах в таких палатах хворі прали і сушили свій 

одяг, що є неприпустимо для хворих на туберкульоз, оскільки підвищувало і 
так високу вологість в приміщеннях.  
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Порушення права на прогулянки. У КМТЛ № 2, як і аналогічному закладі 
Чернігівської області, палати для пацієнтів, взятих під варту, розташовані на 
останньому поверсі. Прогулянкові майданчики для таких пацієнтів не 
обладнані, хворі взагалі не гуляли на свіжому повітрі. Деякі із них перебували в 
лікарні без доступу до свіжого повітря по півроку. У Хмельницькому ОПТД 
попри наявність спеціально обладнаного прогулянкового майданчика пацієнти 
на час візиту (січень 2016 року) також не гуляли через відсутність відповідного 
одягу. 

У відділенні для взятих під варту осіб були відсутні приміщення для 
відвідування, у тому числі захисниками, що є порушенням права на правову 
допомогу.  

Порушуються права осіб, взятих під варту, які лікуються у 
протитуберкульозних медичних закладах, на отримання передач. У 
Хмельницькому ОПТД і Чернігівському ОПТД такі пацієнти не отримували 
передач взагалі. Для пацієнтів Київської МТЛ № 2 визначено ускладнений 
порядок передачі передач: спочатку передачу мають відвезти до Київського 
слідчого ізолятору, отримати дозвіл, потім привезти до лікарні у м. Гостомель, 
де вона територіально знаходиться.  

 
Реагування на внесені Уповноваженим з прав людини подання та 

надані рекомендації знайшли своє відображення в:  
− рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого з прав людини щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) окремих положень частини 
першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу», яким 
визнано неконституційним положення частини другої зазначено статті 
стосовно госпіталізації особи, визнаної у встановленому законом порядку 
недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її 
опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю; 

− наказі МОЗ України «Про затвердження Правил застосування фізичного 
обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, 
які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової 
документації» від 24.03.2016 № 240; 

− наказі МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової 
документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 15.09.2016 № 970, 
яким затверджено форми первинної облікової документації та інструкції 
що усвідомленої згоди особи на проведення психіатричного огляду, 
амбулаторну психіатричну допомогу, госпіталізацію і лікування в 
психіатричному закладі, у т.ч. окремо малолітніх осіб.  

 
Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері недопущення 

неналежного поводження МОЗ  
 

− спільного наказу МОЗ, МВС та Мінюсту України «Про затвердження 
Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів та підрозділів 
Національної поліції, слідчих ізоляторів та установ виконання покарань 
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щодо надання медичної допомоги затриманим, особам, узятим під варту 
та засудженим, хворим на туберкульоз, та забезпечення їх лікуванням»; 

− нової редакції Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого 
наказом МОЗ України від 21.01.2013 р. №41 (в частині надання 
паліативної допомоги дітям, особам з психічними розладами, хворим на 
туберкульоз); 

− нової редакції Типового положення про будинок дитини, затвердженого 
наказом МОЗ України від 18.05.1998 №123.; 

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері недопущення 
неналежного поводження, розроблені за результатами моніторингу 

 
Міністерству охорони здоров’я України: 

1. Розробити загальнодержавну програму охорони психічного здоров’я 
в Україні. 

2. Прискорити реформування системи судової психіатрії. 
3. Розробити і затвердити Типове положення про заклад охорони 

здоров’я, який надає психіатричну допомогу. 
4. Спільно з МВС та Мінюстом України затвердити наказ «Про 

затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів 
та підрозділів Національної поліції, слідчих ізоляторів та установ 
виконання покарань щодо надання медичної допомоги затриманим, 
особам, узятим під варту та засудженим, хворим на туберкульоз, та 
забезпечення їх лікуванням». 

5. Вжити заходів щодо затвердження нової редакції Порядку надання 
паліативної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 
21.01.2013 р. №41 (в частині надання паліативної допомоги дітям, 
особам з психічними розладами, хворим на туберкульоз). 

6. Розробити та затвердити нову редакцію Типового положення про 
будинок дитини, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.1998 
№123. 

7. Розробити і затвердити новий порядок приймання, обліку, зберігання 
та видачі речей та коштів пацієнтів, у тому числі недієздатних. 

8. Налагодити взаємодію з органами Державної міграційної служби 
України та соціального захисту населення з метою забезпечення 
паспортизації пацієнтів, у яких відсутні документи, що посвідчують 
особу. 

9. Вжити заходів щодо вилучення з назв лікувальних закладів 
зазначення їх спеціалізації з метою уникнення дискримінації. 

10. Розробити і забезпечити доступ громадян до реєстру закладів, які 
надають медичну допомогу (по регіонам). 

 
Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування: 

1. Здійснювати контроль за додержанням прав людини при реалізації 
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реформи охорони здоров’я. 
2. Забезпечити взаємодію закладів охорони здоров’я з органами 

соціального захисту населення в частині надання медичної допомоги 
вихованцям і мешканцям установ системи соціального захисту населення. 

3. Забезпечити включення до програм підготовки персоналу медичних 
закладів навчальні заходи щодо дотримання прав пацієнтів, особливостей  
стаціонарного догляду за паліативними хворими та особами з психічними 
розладами, заборони катувань та інших видів неналежного поводження. 

4. Створити в лікувальних закладах умови для осіб з інвалідністю та 
обмеженими фізичними можливостями. 

5. Налагодити взаємодію з правоохоронними органами та органами опіки 
та піклування з метою забезпечення адекватних термінів лікування осіб з 
психічними розладами та у разі потреби влаштування до установ соціального 
захисту населення. 

6. Вживати заходів щодо забезпечення позитивного терапевтичного 
середовища в лікувальних закладах. 

7. Забезпечити системний контроль за виконанням вимог наказу МВС 
України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 
30.12.2014 р. № 1417. 

2.8. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 

Згідно з інформацією, наданою Департаментами освіти і науки обласних 
та Київської міської державних адміністрацій, в Україні функціонують 564 
навчальні заклади інтернатного типу (за виключенням шкіл та училищ 
соціальної реабілітації). Із них: загальноосвітніх шкіл-інтернатів – 75, 
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів – 68, спеціальних шкіл (у тому 
числі навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних навчально-виховних 
комплексів) – 294, дитячих будинків – 37, спеціалізованих шкіл різного типу з 
поглибленим вивченням окремих предметів – 89 (див. рис. 3.7.1.).  

 

 
Рис. 3.7.1. Кількість інтернатних закладів за типами 
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Найбільша кількість освітній інтернатних закладів розташовано в 
Дніпропетровській області (45 закладів), найменша – у Волинській (16 закладів) 
(див. таблицю 3.7.1.). 

Таблиця 3.7.1. 
 

Статистичні дані щодо кількості інтернатних закладів освіти в 
системі освіти України за місцем розташування 
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Вінницька 2 1 17 0 0 2 5 3805 25 137 27 
Волинська 1 0 6 2 0 0 7 4009 42 103  16 
Дніпропетровська 6 7 1 25 0 1 5 8855 235 452 45 
Донецька 1 5 13 0 0 2 0 2901 113 433 21 
Житомирська  3 1 10 2 0 0 1 2640 48 160 17 
Закарпатська 5 1 8 1 0 1 9 4046 55 158 25 
Запорізька 3 6 16 0 0 0 4 6836 83 310 29 
Івано-Франківська 2 2 9 3 0 1 5 3858 25 117 22 
Київ 0 4 13 1 0 1 3 4816 53 145 22 
Київська 1 1 6 1 0 6 2 1602 32 107 17 
Кіровоградська 4 1 8 0 0 2 2 3297 39 172 17 
Луганська 2 4 3 1 0 0 2 1520 40 127 12 
Львівська 7 4 9 11 0 7 2 5769 71 156 40 
Миколаївська 7 4 11 0 0 0 0 4223 124 241 22 
Одеська 5 3 18 0 0 2 2 3575 126 491 30 
Полтавська 0 2 11 2 0 1 9 4165 14 89 25 
Рівненська 2 2 11 2 0 0 4 3368 20 130 21 
Сумська 4 1 10 0 0 2 1 2334 20 84 18 
Тернопільська 4 3 2 3 1 3 2 3138 22 120 18 
Харківська 1 6 5 1 8 2 6 5907 71 237 29 
Херсонська 2 4 6 0 0 1 4 3688 41 115 17 
Хмельницька 2 2 7 3 0 1 5 3649 24 112 20 
Чернівецька 3 0 6 1 0 1 3 2170 21 61 14 
Черкаська 1 4 9 4 0 1 3 3339 7 32 22 
Чернігівська 7 0 2 6 0 0 3 2233 30 95 18 
Усього 75 68 217 69 9 37 89 95743 1381 4384 564 

295 

 

У відсотковому співвідношенні найбільша кількість дітей навчалася в 
спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей з порушеннями 
психічного та (або) фізичного розвитку – 39,1%, найменша отримувала освіти, 
перебуваючи у дитячих будинках системи освіти – 1,5%. У спеціалізованих 
школах-інтернатах відповідно проживало і навчалося 27,3% дітей, 
загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 17,0%, у загальноосвітніх 
школах-інтернатах – 15% (див. рис. 3.7.2.). 
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Рис. 3.7.2. Кількість дітей в інтернатних закладах різного типу (у %) 
 

Згідно із статистичними даними обласних Департаментів освіти і науки 
України, із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування в інтернатних закладах станом на вересень 2016 
року проживало і навчалось 95743 дітей, із них 1381 дітей-сиріт та 4384 дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що становить 6% від загальної кількості 
дітей, які отримували освіту в інтернатних закладах України (див. рис. 3.7.3). 

 

 
 

Рис. 3.7.3. Кількість дітей-сиріт в інтернатних закладах 
 

Так, 46,9 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
навчалися у спеціальних загальноосвітніх школах, навчально-реабілітаційних 
центрах, спеціальних навчально-виховних комплексах (2703 дітей), 19 % – у 
загальноосвітніх школах-інтернатах (1097 дітей), 13,4 % – у загальноосвітніх 
санаторних закладах (775 дітей), 11,2 % – перебувало у будинках дитини (642 
дітей), 9,5 % – в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах (548 
дітей) (див. рис.3.7.4.). 
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Рис. 3.7.4. Кількість дітей-сиріт в закладах системи освіти України (у 
%) 

 

Відповідно, найбільша кількість дітей-сиріт, отримувала освіту у 
спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, найменша кількість дітей – у 
спеціалізованих школах з поглибленим вивченням окремих предметів (див. 
таб.2). 

Таблиця 3.7.2. 
 

Кількість дітей-сиріт в інтернатних закладах різного типу 
 

Тип закладу 1 2 3 4 5 Усього 
Дітей-сиріт 262 181 692 90 156 1381 
Дітей ПБП 835 594 2011 552 392 4384 
Усього 1097 775 2703 642 548 5765 

 

Примітка: 
1. Загальноосвітні школи-інтернати; 
2. Санаторні школи-інтернати; 
3. Спеціальні школи-інтернати (навчально-реабілітаційні 

центри, навчально-виховні комплекси для дітей з порушенням психічного 
та(або) фізичного розвитку); 

4. Дитячі будинки; 
5. Спеціалізовані школи різного типу з поглибленим вивченням 

окремих предметів. 
 
У 2016 році було здійснено 33 моніторингові візити до закладів системи 

освіти України. Із них до: 15 спеціальних шкіл-інтернатів, 7 санаторних шкіл, 6 
загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл-інтернатів та 5 дитячих будинків. 

 
Перелік відвіданих у 2016 році закладів системи освіти України 

 
1. Санаторна школа-інтернат № 20 І-ІІ ступенів Шевченківського 

району м. Києва. 
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2. Гімназія-інтернат № 13 м. Києва (з санаторними класами).  
3. Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

«Обдарованість» Миколаївської обласної ради. 
4. Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

Миколаївської обласної ради. 
5. Очаківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради. 
6. Комунальний заклад «Богодухівський спеціалізований навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради. 
7. Ізюмський дитячий будинок Ізюмської міської ради Харківської 

області. 
8. Комунальний заклад «Білгород-Дністровський дитячий будинок 

змішаного типу дошкільного та шкільного віку» Одеської області. 
9.  Комунальний заклад «Кілійська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів» Одеської області. 
10.  Комунальний заклад «Котовська загальноосвітня школа-інтернат 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 
11.  Комунальний заклад «Штепівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат Лебединського району Сумської області». 
12.  Комунальний заклад «Гребениківська спеціальна школа-інтернат» 

Сумської області. 
13.  Комунальний заклад «Косівщинська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат» Сумської області. 
14.  Комунальний заклад «Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа-інтернат» Київської обласної ради. 
15.  Комунальний заклад «Володарська санаторна загальноосвітня 

школа-інтернат» Київської обласної ради. 
16.  Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ 

ступенів № 11 Донецької обласної ради. 
17.  Маріупольський дошкільний дитячий будинок №4 "Сонечко" 

Донецької обласної ради. 
18.  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

№ 2 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Донецької 
обласної ради. 

19.  Комунальний заклад «Спеціальна школа-інтернат № 37 Донецької 
обласної ради». 

20.  Маріупільський міський дитячий будинок змішаного типу для 
дітей дошкільного та шкільного віку "Центр опіки". 

21.  Комунальний заклад «Черкаська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат І – ІІ ступенів Черкаської обласної ради». 

22.  Комунальний заклад «Черкаський навчально-реабілітаційний центр 
«Країна добра» Черкаської обласної ради». 

23.  Комунальний заклад «Смілянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Черкаської обласної ради». 

24.  Комунальний заклад «Золотоніська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Черкаської обласної ради». 
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25.  Комунальний заклад «Будинок дитини «Наш дім» Кіровоградської 
міської ради.  

26.  Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів Кіровоградської обласної ради. 

27.  Рівнянська спеціальна загальноосвітня спеціальна школа-інтернат 
І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради. 

28.  Нижньбистрівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 
Хустської районної державної адміністрації. 

29.  Городнянська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради. 

30.  Комунальний заклад «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної 
ради. 

31.  Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради. 

32.  Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс ім. Тараса 
Шевченка» Херсонської обласної ради. 

33.  Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 4». 

 
 
Під час моніторингових візитів були виявлені системні проблеми та 

порушення, серед яких:  
 

1. Проблеми деінституалізації інтернатних закладів  
Аналіз статистичних даних засвідчує, що в Україні зменшується кількість 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
натомість збільшується кількість спеціалізованих шкіл-інтернатів з 
поглибленим вивченням окремих предметів. Збільшення відбувається за 
рахунок перепрофілювання загальноосвітніх навчальних закладів в 
спеціалізовані. 

У спеціалізованих навчальних закладах, крім реалізації права на загальну 
середню освіту, мають бути створені умови для навчання талановитої 
обдарованої молоді та залучення для системної науково-дослідницької, 
пошукової і експериментальної роботи. Однак досягнення цієї мети 
відбувається шляхом фактичного вилучення дітей із сімей, що порушує право 
дітей на проживання в сім’ї разом з батьками, як це передбачено ст. 11 Закону 
України «Про охорону дитинства» та суперечить ідеям деінституціалізації, 
рекомендації щодо якої надані в Рекомендаціях ПАРЕ 1601 (2003) «Про 
поліпшення становища дітей, які перебувають в установах державної опіки».  

Головним завданням цих закладів у Статутах визнано розвиток 
особистості учня, при цьому у Конвенції ООН з прав дитини чітко встановлено, 
що «дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в 
сімейному оточенні». Сумніви викликає не доцільність існування 
спеціалізованих навчальних закладів, а його тип –школа-інтернат. Такі заклади 
могли би надавати освітні послуги як спеціалізовані школи для мешканців міст 



107 
 
та навколишніх сіл із збереженням можливості для дітей проживати у сім’ї або 
в інших сімейних формах виховання. 

Попри зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування в інтернатних закладах наповнюваність шкіл 
залишається високою. Насамперед це стосується спеціалізованих шкіл-
інтернатів. Так, у Київському ліцеї-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» з 
посиленою військово-фізичною підготовкою проживає і навчається 691 учень, 
у Буштинській гімназії-інтернаті гуманітарного профілю І-ІІІ ступенів 
Закарпатської області – 679, у Володимир-Волинській спеціалізованій школі-
інтернаті І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» 
Волинської області – 620. 

Така кількість вихованців в закладі інтернатного типу не може 
забезпечити індивідуальний підхід до освіти дітей та розвиток їх потенційних 
можливостей у зв’язку із відсутністю необхідних для цього ресурсів. Це також 
суперечить Рекомендаціям Ради Європи щодо догляду за дітьми (Gudbrandsson, 
2004). Відповідно до Рекомендацій великою інституцією є місце перебування 
25 і більше дітей, які живуть разом в одній будівлі. 

Водночас є загроза передчасного закриття спеціальних шкіл-інтернатів 
або їх недоцільного об’єднання. Наприклад, комунальний заклад 
«Косівщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Сумської області є 
єдиним навчальним закладом в області, де надаються унікальні реабілітаційні 
послуги дітям із вадами слуху. Працівники закладу побоюються об’єднання із 
спеціальною школою-інтернатом для глухих дітей, що негативно позначиться 
на реабілітаційному процесі слабочуючих дітей, оскільки в середовищі 
нечуючих такі люди повертаються до використання жестової мови. 

Залишається проблемою залучення керівників шкіл до суспільного 
обговорення реорганізації інтернатних закладів. Так, під час візитів до 
спеціальних шкіл в Одеській області керівники закладів зазначали, що у них 
відсутня будь-яка офіційна інформація про реорганізацію або закриття 
навчальних закладів, що створювало значне соціально-психологічне 
напруження у педагогічних колективах. 

 

2. Порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

 

• Право на належний захист житлових та майнових прав 
В ході моніторингу виявлені проблеми, що пов’язані із забезпеченням 

належного захисту житлових та майнових прав дітей. 
В особових справах дітей Городнянської загальноосвітньої школи-

інтернату Чернігівської обласної ради є рішення органів опіки та піклування 
про закріплення за вихованцями житла. Утім, відсутня будь-яка інформація про 
те, яким чином здійснюється контроль за його збереженням. 

Усі діти в школі, яким призначено аліменти, їх не отримують. Водночас 
моніторинговій групі не було надано документів, які б свідчили про заходи, що 
вживаються адміністрацією закладу з метою відновлення права дітей на 
отримання аліментів. 
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У комунальному закладі «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 
2 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування м. Маріуполя, 
є проблеми із здійсненням контролю за збереженням житла дітей, які прибули 
на навчання із шкіл-інтернатів обласного підпорядкування у зв’язку з 
відсутністю зв'язку із відповідними соціальними службами на тимчасово 
непідконтрольній владі території Донбасу. 

• Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Неврегульованим залишається питання виплати грошової допомоги 
випускникам, які мають статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що передбачено ч. 7 ст. 8 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування». Порядок виплати цієї допомоги 
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 
05.04.1994р. № 226, норми якої суперечать вищевказаному Закону в частині 
виплати цієї допомоги. Якщо Закон вимагає забезпечення виплат всім 
випускникам, то постанова обмежує їх права додатком – за умови 
працевлаштування. Оскільки переважна більшість випускників Вознесенської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради в 
подальшому навчається у ПТНЗ, соціальна допомога їм не виплачувалась, через 
що органи прокуратури подали позов до суду щодо виплати зазначеної 
допомоги. 

 
Незважаючи на численні роз’ясненням Міністерства освіти і науки, які 

надаються управлінням освіти і науки, під час моніторингового візиту до 
комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2 для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в суді перебувало 
22 справи. У зв’язку з цим соціальний педагог школи-інтернату постійно 
перебуває на засіданнях суду, що впливає на результативність роботи з дітьми, 
які потребують постійного соціально-педагогічного супроводу. 

• Виплата кишенькових коштів дітям-сиротам 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
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матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», діти-сироти повинні отримувати кишенькові кошти у розмірі не 
менше 2,5 неоподаткованих мінімумів на рік. Діти-сироти комунального 
закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2» для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування м. Маріуполь, отримують цю 
мінімальну суму, що становить 2.50 на місяць. Однак такі виплати ніяким 
чином не сприяють оволодінню вихованцями навичкою витрачати особисті 
кошти, орієнтуватися у суспільних соціально-економічних відносинах, заважає 
їх соціалізації у майбутньому. 

 

3. Проблема соціалізації та працевлаштування випускників 
спеціальних шкіл 

 

Для випускників спеціальних шкіл-інтернатів існують обмеження у 
виборі напряму допрофесійної підготовки, при цьому не враховуються 
індивідуальні особливості, потенційні можливості, знання, уміння та навички 
вихованців. 

Так, у комунальному закладі «Спеціальна школа-інтернат № 37 
Донецької обласної ради» випускники можуть отримувати робітничі професії 
лише в будівельному ліцеї. Після закінчення навчання у ньому діти мають 
проблеми із працевлаштуванням. Подібна ситуаціє є в Вознесенській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Миколаївської обласної ради та в 
багатьох спеціальних школах-інтернатах України. 

Залишається складною для вирішення проблема соціалізації вихованців 
спеціальних шкіл-інтернатів. Так, у Маріупольській спеціальній школі-
інтернаті № 37 навчається 167 дітей, які мають порушення в інтелектуальному 
розвитку. Діти обмеженні у спілкуванні із іншими дітьми, тому що відсутня 
взаємодія і спільні проекти з іншими загальноосвітніми закладами міста. 

 

4. Проблеми медичної реабілітації дітей з інвалідністю 
 

У більшості з відвіданих санаторних шкіл створені і умови для медичної 
реабілітації дітей з порушеннями здоров’я. Однак в загальноосвітніх і 
спеціальних школах-інтернатах виявлені проблеми з наданням дітям 
реабілітаційних послуг. Школи не мають сучасного устаткування для 
здійснення медичної реабілітації. Так, у Городнянській школі-інтернаті 
Чернігівської обласної ради навчаються п’ять дітей з інвалідністю. У медичній 
документації зазначено, що діти з інвалідністю востаннє проходили курс 
реабілітації в Чернігівському реабілітаційному центрі для дітей «Відродження» 
ще у 2011 році при потребі – 2-3 рази на рік.  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP031381.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP031381.html
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5. Охорона здоров’я дітей в інтернатних закладах 
 

• Відсутність видатків у 2016 році на медикаменти та 
оздоровлення дітей. У санаторній загальноосвітній школі-інтернаті № 20, 
гімназія-інтернаті з санаторними класами № 13 м. Києва відсутні видатки з 
міського бюджету на медикаменти та оздоровлення, чим порушуються п. 5.38. 
Типового положення про санаторну школу. Так, згідно з Положенням 
лікувально-реабілітаційні заходи передбачають контроль за фізичним 
розвитком дітей, підтримуванням достатнього рівня психічної активності і 
працездатності.  

Для відновлення здоров'я дітей із захворюваннями органів дихання 
повинна застосовуватися специфічна медикаментозна терапія, спрямована на 
лікування основного захворювання. Так, у санаторній школі-інтернаті для дітей 
з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу повинні 
проводитися курси хіміопрофілактики антимікобактеріальними 
протитуберкульозними препаратами, а також сезонні протирецидивні курси 
лікування за призначенням фтизіатра.  

У санаторній школі для дітей із захворюваннями серцево-судинної 
системи передбачається проведення лікування за медичними показаннями. По 
факту – забезпечення закладів медикаментами здійснюється за рахунок 
благодійних коштів та за кошти батьків. 

У комунальному закладі «Володарська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат Київської обласної ради» у зв’язку із скороченням видатків на літній 
період виявлено проблему із оздоровленням дітей-сиріт за державні кошти. 

• Порушення правил зберігання медикаментів  
Посадова інструкція старшого лікаря медичної частини передбачає 

контроль за правильністю зберігання, обліку та використання медикаментів. 
Однак, у закладах були виявлені ліки, термін використання яких сплив 
(загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 20 м. Києва, КЗ «Спеціальна 
школа-інтернат № 37 Донецької обласної ради», гімназія-інтернат № 13 
Солом’янського району м. Києва (з санаторними класами). 
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6. Порушення права дітей сільській місцевості  
 

Санаторні школи не забезпечують у повному обсязі реалізації права дітей 
із сільської місцевості на отримання освіти в охоронних умовах, що є 
порушенням ст. 24 Конвенції про права дитини. Так, у гімназії-інтернаті № 13 з 
санаторними класами м. Києва навчаються 66,3% дітей, які проживають за 
місцем розташування навчального закладу – в Солом’янському районі. 
вихованці санаторної школи-інтернату № 20 м. Києва є мешканцями 
Шевченківського району.  

У Маріупольській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної ради 293 учні із 379 учнів, зарахованих на 
навчання, проживають у місті Маріуполь.  

У Черкаській санаторній школі навчаються і лікуються 80% міських 
дітей. За словами медичного персоналу закладу, у районних лікарнях 
Черкаської області не вистачає лікарів-ортопедів, які б надавали висновки щодо 
необхідності навчання дітей, хворих на сколіоз, у санаторній школі м. Черкаси. 
Таким дітям надають направлення на навчання в санаторній школі лише в 
обласній лікарні, в якій лікар-ортопед веде прийом один день в тиждень. Отже 
діти з районів, за твердженнями працівників школи, часто потрапляють на 
навчання до школи з охоронним режимом, маючи вже ІІ-ІІІ ступені 
захворювання.  

Водночас виявлено, що у відвіданих санаторних школах здебільшого діти 
навчаються з першого по випускний клас, що суперечить Положенню про 
санаторну школу, в якому зазначений термін навчання дітей – протягом одного 
року.  

 

7. Забезпеченість підручниками спеціальних шкіл для дітей з 
інтелектуальними порушеннями 

 

Існує проблема із забезпеченням шкіл, в яких навчаються діти з вадами 
розумового розвитку, підручниками та дидактичними матеріалами, 
систематизованими сучасними методичними посібниками з окремих 
навчальних предметів і курсів інваріантної складової частини, які розроблені у 
достатній кількості для педагогів загальноосвітніх шкіл. Забезпечення ними 
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шкіл повинно відбуватися за рахунок місцевого бюджету. На практиці вчителі 
самостійно купують дидактичні матеріали за власні кошти.  

За інформацією Інституту модернізації змісту освіти, науковими 
співробітниками установи розробляється оновлений базовий перелік 
корекційно-розвиткових засобів навчання, який містить опис дидактичних 
засобів за нозологіями. Проте, кошти з державного бюджету на закупівлю 
корекційно-розвиткових засобів не виділяються.  

У 2016 році для розумово відсталих дітей надруковано лише п’ять 
найменувань підручників, до кінця 2016 року планувалося видання ще шести. 
Потреба в оновленні підручників для дітей з помірною розумовою відсталістю 
значно більша. Так, за інформацією навчальних закладів, не видавалися взагалі 
такі підручники для 1-10 класів, як «Математика», «Природознавство», 
«Взуттєва справа», «Світ навколо тебе», «Історія України», «Швейна справа». 

Зміст підручників, якими користуються педагоги в спеціальних школах 
для дітей з психічними порушеннями, часто не відповідають змісту навчальних 
програм. Підручники повинні відповідати розробленим програмам, 
ураховувати рівень розвитку дітей – мати яскраві малюнки та спрощені, 
доступні для розуміння тексти. Їх відсутність призводить до дискримінації 
дітей з психічними порушеннями. 

Існує також проблема із забезпеченням незрячих дітей підручниками 
шрифтом Брайля. Кошти на видання підручників виділяються із розрахунку 
середньої вартості підручника, помноженої на тираж. Проте, середня вартість 
підручника шрифтом Брайля становить близько 4000 тис грн, а тираж – від 40 
до 100 примірників.  

Вирішення цієї проблеми можливе через відокремлення видатків у 
паспорті бюджетної програми на видання підручників для незрячих від 
видатків на підручники для дітей з особливими освітніми потребами. 

 

8. Неналежні умови проживання дітей  
 

За результатами моніторингових візитів виявлені порушення прав 
вихованців на приватність і особистий простір, достойний рівень життя та 
навчання.  

Дотримання температурного режиму. У спальному корпусі 
комунального закладу «Гребениківська спеціальна школа-інтернат» Сумської 
області не дотримується температурний режим: у спальних кімнатах, 
навчальних кабінетах під час моніторингового візиту температура становила 
лише 11-15 градусів тепла.  

Штучне освітлення. У комунальному закладі «Косівщинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» Сумської області недостатнє штучне 
освітлення в коридорах та спальних кімнатах. Подібна картина спостерігалася в 
інших відвіданих спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах Сумської 
області.  

Під час самопідготовки в Богодухівському спеціалізованому навчально-
виховному комплексі Харківської обласної ради вихованці виконували домашні 
завдання при недостатньому штучному освітленні. Було відсутнє освітлення 
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також у душових кімнатах, що розташовані у підвальному приміщенні, не 
освітлена територія закладу у нічний час.  

Потреба у капітальних ремонтах приміщень. Значна кількість недоліків, 
виявлених під час моніторингових візитів до закладів системи освіти, 
стосується необхідності проведення ремонтних робіт у душових, пральнях, 
актових та спортивних залах. Зокрема, потребували ремонту:  

• дах навчального корпусу та приміщення пральні Переяслав-
Хмельницької загальноосвітньої школи-інтернату Київської обласної ради;  

 

   
 

• стеля і стіни спортивного залу та лазня Рівнянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної 
ради; 

 

   
 

• дах будівлі загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 20 м. 
Києва та заміни труб холодного та гарячого водопостачання в підвалах 
навчального і спального корпусів;  
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• малий спортивний зал і прогулянковий дворик школи-гімназії №13 
м. Києва;  

• навчальні приміщення Маріупольської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату № 37.  

• покрівля учбового та спальних корпусів і харчоблоку 
Богодухівського спеціалізованого навчально-виховного комплексу Харківської 
обласної ради. 

9. Застосування вихователями непедагогічних методів 
впливу 
Під час аналізу журналу передачі змін вихователями монітори побачили 

записи про застосування до дітей таких видів покарання, як виставлення із 
спальні до загального коридору та примусове виконання спортивних вправ, 
зокрема присідань. Застосування таких видів покарань за порушення дітьми 
правил і норм поведінки є неприпустимим і свідчить про недостатній рівень 
кваліфікації педагогічних працівників (Знам’янська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І–ІІІ ступенів» Кіровоградської обласної ради). 

 

 
 

Під час інтерв’ювання дітей молодших класів Білгород-Дністровського 
дитячого будинку змішаного типу дошкільного та шкільного віку» було 
з’ясовано, що вони часто прибирають подвір’я дитячого будинку. Однак, згідно 
п.12 ДСанПіН «до роботи із самообслуговування у напрямі попередження 
забруднення земельної ділянки і навчально-побутових приміщень… учні 2-4 
класів можуть залучатися не частіше 1 разу на тиждень. Тривалість 
самообслуговування для учнів 2-4 класів не повинна перевішувати 30 хвилин». 

Інколи як покарання за відмову брати участь в суспільно корисній справі 
окремими вихователями застосовуються такі засоби впливу на дітей, як 
заборона виходити із бесідки під час прогулянки. 

 

Стан виконання рекомендацій Уповноваженого, наданих протягом  
2016 року Міністерству освіти і науки України 
 

Рекомендації враховувались державними органами під час розроблення у 
2016 році нормативно-правових актів, зокрема у:  

1) постанові Кабінету Міністрів України від 26.10. 2016 р. № 753 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. 
№ 585», відповідно до якої з 1 вересня 2017 року припинено набір учнів до 
підготовчих та перших класів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та 
забезпечено умови для навчання цих дітей у спеціальних або інклюзивних 
класах загальноосвітніх навчальних закладів;  
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2) постанові Кабінету Міністрів України від 27.09. 2016 р. № 671 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою 
затверджено нові форми документів про освіту для випускників з порушеннями 
розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за 
спеціальною програмою, та випускників з помірною розумовою відсталістю.  

3) наказі МОН України від 29.04.2016 № 476 «Про надання грифів 
Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з 
особливими освітніми потребами», яким затверджено перелік навчальної 
літератури для спеціальних навчальних закладів.  

 

Рекомендації Міністерству освіти і науки України 
 

1. Розробити та затвердити Концепцію деінституалізації інтернатних 
освітніх закладів в Україні.  

2. Забезпечити прозорість та широке висвітлення процесу реалізації 
Концепції деінституалізації в засобах масової інформації. 

3. Забезпечити державне фінансування видання навчальної та 
дидактичної літератури для навчання дітей з особливими освітніми потребами 
(зокрема, для дітей з помірною розумовою відсталістю).  

4. У паспорті бюджетної програми передбачувати видатки на видання 
підручників для незрячих дітей окремо від видатків на підручники для дітей з 
особливими освітніми потребами. 

5. Забезпечити рівний доступ до отримання освіти та реабілітаційних 
послуг в умовах санаторної школи дітям із сільської місцевості. 

6. Вжити заходів щодо налагодження співпраці Міністерства освіти 
України з Національним превентивним механізмом Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проблеми 
постмоніторингової діяльності.  

 

Рекомендації обласним державним адміністраціям  
 

1. Посилити контроль за здійсненням в інтернатних закладах системи 
освіти комплексної психолого-медико-педагогічної реабілітації дітей.  

2. Забезпечити видатки для закупівлі корекційної-розвиткових засобів 
навчання для освітніх інтернатних закладів відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, 
придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення 
студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-
технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».  

3. Всебічно сприяти реалізації права дітей на виховання у сім’ї або в 
інших сімейних формах виховання.  

 
 
 
 



116 
 
2.9. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
За інформацією Міністерства соціальної політики України мережа 

стаціонарних установ для людей похилого віку та інвалідів станом на 
01.01.2017 становить: 
o будинки для громадян похилого віку та інвалідів – 65, в яких мешкало 

6 957 осіб; 
o геріатричні пансіонати та пансіонати для ветеранів війни та праці – 27, в 

яких мешкало 5 412 осіб; 
o спеціальні будинки-інтернати для осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі – 3, в яких мешкало 281 особа; 
o психоневрологічні інтернати – 145, в яких мешкало 27 815 осіб; 
o дитячі будинки-інтернати – 49, в яких мешкало 5 805 осіб; 
o  стаціонарні відділення територіальних центрів соціального 

обслуговування – 328, в яких мешкало 9 332 особи.  
Протягом 2016 року працівниками Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини спільно з представниками 
громадськості здійснено 93 моніторингові візити (у тому числі 18 повторних) 
до закладів системи соціального захисту населення, зокрема відвідано:  

 
1. Вінницький будинок-інтернат геріатричного типу (Віннцька 

область);  
2. Яришівський психоневрологічний інтернат (Могильов-Подільський 

район) (Віннцька область); 
3. Луцький геріатричний пансіонат (Волинська область); 
4. Горохівський психоневрологічний інтернат (Волинська область); 
5. Cтаціонарне відділення постійного проживання (с.Луків) 

Турійського районного територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  (Волинська область); 

24 
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6. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання (с.Облапи) Ковельського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (Волинська область); 

7. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання Ковельського міського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)  (Волинська область); 

8. Могилівський геріатричний пансіонат (Дніпропетровська область); 
9. Комунальний заклад “Верхньодніпровський дитячий будинок - 

інтернат №1” (Дніпропетровська область); 
10. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання (с.Аули) Криничанського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Дніпропетровська 
область); 

11. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання (с.Миколаївка-1) Дніпропетровського районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (не 
функціонує) (Дніпропетровська область); 

12. Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання 
територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг Авдіївської міської ради (Донецька область); 

13. Відділення постійного і відділення тимчасового проживання (с. 
Благодатне) територіального центру соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг Великоновосілківського району (Донецька область); 

14. Стаціонарне відділення постійного проживання і відділення 
тимчасового перебування  «Будинок  ветеранів» (с. Новомихайлівка) 
територіального центру соціального обслуговування  та надання  соціальних 
послуг  Мар`їнського району (Донецька область); 

15. Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання 
(с. Очеретине) територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Олександрівського району (Донецька область); 

16. Покровський психоневрологічний інтернат (Донецька область); 
17. Камишівський психоневрологічний інтернат (Донецька область); 
18. Стаціонарне відділення для постійного проживання 

територіального центру соціального обслуговування м.Красний Лиман 
(Донецька область);  

19. Коростенський геріатричний пансіонат  для ветеранів війни та праці 
Житомирської обласної ради (Житомирська область); 

20. Любарський психоневрологічний інтернат (Житомирська область); 
21. Обласний спеціальний будинок-інтернат Житомирської ОР 

(с.Іванків) (Житомирська область); 
22. Новоборівський психоневрологічний інтернат (Житомирська 

область); 
23. Стаціонарне відділення  для постійного або тимчасового 

проживання Мукачівського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Закарпатська область); 
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24. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Ужгородського міського територіального центру соціального 
обслуговування (Закарпатська область); 

25. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання (с. Довге) Іршавського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Закарпатська 
область); 

26. Стаціонарне відділення  для постійного або тимчасового 
проживання Хустського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Закарпатська область); 

27.  Благодійна установа "Госпіс Архангела Гавриїла" (Запорізька 
область); 

28. Михайлівський психоневрологічний інтернат (Запорізька область); 
29. Переяславський психоневрологічний інтернат (Запорізька область); 
30. Орлянське відділення стаціонарного догляду для постійного 

проживання одиноких престарілих громадян КУ “Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Василівської 
районної ради  (Запорізька область): 

31. Запорізький геріатричний пансіонат (Запорізька область); 
32. Стаціонарне відділення для тимчасового проживання Запорізького 

міського територіального центру соціального обслуговування (Запорізька 
область); 

33. Любомирівський психоневрологічний інтернат (Запорізька 
область); 

34. Залучанський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська 
область); 

35. Снятинський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська 
область); 

36. Чернігївське відділення стаціонарного догляду для постійного 
проживання  Тисменецького району (Івано-Франківська область); 

37. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (с. Тишківці) 
Городенківського територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) (Івано-Франківська область); 

38. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання (с. Стецева) територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Снятинського району (Івано-Франківська область); 

39. Коломийський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська 
область); 

40. Гоголівське стаціонарне відділення для постійного проживання 
Броварського районного територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) (Київська область); 

41. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Тетіївського районного територіального центру соціального 
обслуговування (Київська область); 
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42. Горностайпільський будинок-інтернат для людей похилого віку та 
інвалідів (Київська область); 

43. Кіровоградський психоневрологічний інтернат  (Кіровоградська 
область); 

44. Кремінський обласний будинок-інтернат для громадян похилого 
віку та інвалідів (Луганська область); 

45. Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат  (Луганська 
область); 

46. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання Буського районного територіального центру соціального 
обслуговування  (надання соціальних послуг) (Львівська область); 

47. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання Старосамбірського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Львівська область); 

48. Вознесенський геріатричний пансіонат (Миколаївська область); 
49. Олександрівське стаціонарне відділення для постійного або   

тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Вознесенського району (Миколаївська область); 

50. Стаціонарне відділення для постійного або   тимчасового 
проживання територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м.Первомайськ  (Миколаївська область); 

51. Красносільський дитячий будинок-інтернат  (Одеська область); 
52. Одеський геріатричний будинок-інтернат (Одеська область); 
53. Урвенський психоневрологічний інтернат (Рівненська область); 
54. Кролевецький будинок-інтернат для людей похилого віку  (Сумська 

область); 
55. Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат 

(Тернопільська область); 
56. Комунальна установа “Петриківський обласний геріатричний 

пансіонат” (Тернопільська область); 
57. Стаціонарне відділення (с. Катеринівка) Кременецького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (Тернопільська область); 

58. Стаціонарне відділення (с. Великі Бережці) Кременецького 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (Тернопільська область); 

59. Комунальний заклад “Богодухівський дитячий будинок-інтернат” 
(Харківська область); 

60. Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
(Харківська область); 

61. Комунальна установа “Червонооскільський психоневрологічний 
інтернат" (Харківська область); 

62. Ржавецький психоневрологічний інтернат (Харківська область); 
63. Херсонський психоневрологічний інтернат (Херсонська область); 
64. Солобковецький будинок-інтернат для людей похилого віку та 

інвалідів (Хмельницька область); 
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65. Виноградівський ПНІ (Хмельницька область); 
66. Малостаросільський психоневрологічний інтернат (Черкаська 

область); 
67. Стаціонарне відділення для постійного проживання Тальнівського 

районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)  (Черкаська область); 

68. Три відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Центру соціальних послуг управління праці та 
соціального захисту населення Уманської міської ради (Черкаська область); 

69. Чернівецький геріатричний пансіонат (Чернівецька область); 
70. Стаціорнарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання Кіцманського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Чернівецька область); 

71. Хотинський психоневрологічний інтернат (Чернівецька область); 
72. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання (с.Михальча) Сторожинецького районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (Чернівецька 
область); 

73. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання (с.М.Кучурів) Заставнівського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (Чернівецька 
область); 

74. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання (с.Кострижівка) Заставнівського районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (Чернівецька 
область); 

75. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 
проживання (смт.Михайло-Коцюбинське) територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)  (Чернігівська область). 

 
Повторні візити: 
1. Вінницький будинок-інтернат геріатричного типу (Вінницька 

область); 
2. Олицький психоневрологічний інтернат (Волинська область); 
3. Дніпропетровський геріатричний пансіонат (Дніпропетровська 

область); 
4. Виноградівський геріатричний пансіонат (Закарпатська область); 
5. Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат (Закарпатська 

область); 
6. Мукачівський дитячий будинок-інтернат (Закарпатська область); 
7. Комунальна установа "Таврійський будинок інвалідів" Запорізької 

обласної ради (Запорізька область); 
8. Залучанський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська 

область); 
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9. Снятинський дитячий будинок-інтернат (Івано-Франківська 
область); 

10. Білоцерківський дитячий будинок-інтернат  (Київська область); 
11. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тетіївського району (Київська область); 

12. Львівський геріатричний пансіонат (Львівська область); 
13. Святошинський психоневрологічний  інтернат для жінок (м.Київ); 
14. Конотопський дитячий будинок-інтернат (Сумська область); 
15. Черкаський геріатричний пансіонат (Черкаська область); 
16. Чорторийський психоневрологічний інтернат (Чернівецька 

область); 
17. Камишівський психоневрологічний інтернат (Донецька область); 
18. Слов'янський психоневрологічний інтернат (Донецька область). 
 
Пунктом 14 Плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії 

реформування системи надання соціальних послуг, затвердженим 
розпорядженням Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р, 
(далі - План заходів) місцевим держадміністраціям та органам місцевого 
самоврядування рекомендовано протягом 2015-2016 років здійснити 
затвердження регіональних планів заходів з реорганізації стаціонарних 
інтернатних установ, зокрема шляхом утворення при таких установах відділень 
денного, тимчасового перебування, для створення можливості проживання осіб, 
які отримують соціальні послуги вдома. 

Результати моніторингових візитів свідчать про відсутність у 
стаціонарних інтернатних установах затверджених планів заходів з 
реорганізації та, як наслідок, про низьку поінформованість з питань їх 
реорганізації.  

Під час моніторингових візитів протягом 2016 року в інтернатних 
установах було виявлено випадки жорстокого або такого, що принижує 
людську гідність, поводження з підопічними, що свідчить про наявність 
проблемних питань, зокрема: 

- відсутність унормування застосування фізичного обмеження 
для осіб, які страждають на психічні розлади, що перебувають в інтернатних 
установах. Попри те, що наказом МОЗ України від 24.03.2016 р. № 240 
затверджено Правила застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при 
наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, 
норми цих Правил не поширюються на установи соціального захисту 
населення. Оскільки фізичне обмеження призначає лише лікар-психіатр і 
зазначає факт та обґрунтування застосування фізичного обмеження підопічних 
у медичній документації. Втім, як свідчить моніторинг, застосовується фіксація 
вихованців та підопічних середнім та молодшим медперсоналом (Залучанський 
ДБІ). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/print1442832268319695%23n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/print1442832268319695%23n12
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                       Залучанський ДБІ 07.04.2016 р.               Залучанський ДБІ 30.11.2016 р. 

- ненадання спеціалізованої допомоги підопічним  з важкими 
психічними розладами або у станах загострення хвороб. 

Через віддаленість Червонооскільського ПНІ від обласного центру (150 
км) спеціалізована бригада невідкладної допомоги в інтернат не приїжджає, 
доставляти хворих до лікарні адміністрації установи доводиться самотужки. 
Надавати утриманцям необхідну та якісну медичну допомогу і забезпечити 
належний догляд інтернат не має можливості через відсутність лікаря-психіатра 
(посада вакантна), ліцензій на медичну практику та провадження господарської 
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
установа не має. 

У Святошинському ПНІ існувала проблема з госпіталізацією при 
загостренні стану здоров’я підопічних до ТМО “Психіатрія”, оскільки, зі слів 
лікарів інтернату, їм часто відмовляють у госпіталізації. Лікар інтернату 
змушений був призначати лікування та надавати спеціалізовану медичну 
допомогу попри те, що інтернат не має ліцензії на медичну практику; 

- довготривале  нейролептичних препаратів; 
Виявлені випадки лікування підопічних медикаментами (наприклад, 

аміназин), яке триває роками без зміни дозування та корекції схеми з 
урахуванням стану здоров’я (Петриківський ДБІ, Малостаросільський ПНІ). 
Зазначене суперечить  вимогам наказу МОЗ України від 27.10.2000 р. № 271 
«Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки», 
якими визначено, що дозування і термін лікування переглядаються після 
кожного медичного огляду лікарем-психіатром, а тривалість лікування 
препаратом аміназин становить 30-45 днів.   

У Малостаросільському ПНІ проблемою є відсутність психіатра в 
інтернаті. Дільничний психіатр лише робить записи при поглибленому огляді, 
але не веде поточне спостереження і не коригує лікування залежно від стану 
здоров’я підопічних. Встановлено факт, коли підопічному призначені 
нейролептики при влаштуванні до інтернату, а потім три роки він приймав ці 
ліки без жодних змін дозування; 

- недотримання принципу диференційованого підходу до умов 
проживання в залежності від важкості психічного стану.   

Підвальне приміщення (дві кімнати, санітарна кімната з унітазами та 
умивальниками) Хотинського ПНІ, що закривається, слугує для денного 
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перебування важких в утриманні підопічних протягом цілого дня. Одночасно 
до цього приміщення у вигляді покарання за будь-який проступок потрапляють 
в обмежені умови менш складні в утриманні підопічні.  

   
                                             Хотинський ПНІ    
         
Ізоляція підопічних в одному приміщенні – в кімнатах денного 

перебування, спостерігається в Хотинському ПНІ (жін.), Горохівському ПНІ 
(чол.), Малосталосільському ПНІ). Протягом дня доступ до житлових кімнат 
закритий і всі підопічні, незалежно від психічного ста, сидять в одній кімнаті 
протягом цілого дня і переглядають телепередачі; 

- поводження, що принижує людську гідність. 
Під час візитів учасники моніторингу часто виявляли підопічних, які мали 

неохайний вигляд: з непідстриженими нігтями та волоссям, у одязі, що не 
відповідав розміру та сезону тощо (Тур'я-Реметівський ПНІ, 
Горностайпільський БІ, СВТЦ Турійського району).  

Також виявлено випадки невиконання обов’язкових санітарно-гігієнічних 
процедур та неналежного догляду за ліжковими хворими (СВТЦ Василівського 
(с.Орлянка) та Тетіївського районів). 
 

   
СВТЦ Василівського району (с.Орлянка) 

 
У приміщенні СВТЦ Тетіївського району, який двічі відвідала 

моніторингова група, відчувався стійкий сморід сечі. У відділенні проживають 
лежачі підопічні, однак на жодному з них не було підгузків, а підопічного Б. 
виявили без білизни у мокрій постілі (під час першого візиту – ще й у 
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випорожненнях). Його тіло потребувало обробки з метою профілактики 
пролежнів. Персонал стверджував, що він скидає підгузки, однак біля ліжка їх 
виявлено не було. Відсутні спеціальні туалетні стільці, відра з випорожненнями 
вчасно не виносяться; 

 

      
                  СВТЦ Тетіївського району 
 

- застосування насильства до хворих людей. Випадки застосування 
сили з боку персоналу зафіксовані у Вінницькому ГП, Горностайпільському БІ. 
Разом з  тим, підопічні СВТЦ Тетіївського району скаржилися на побиття їх 
персоналом. Реакція одного з цих підопічних на різкі рухи завідувачки 
відділенням фактично це підтвердила 
(www.youtube.com/watch?v=9SQqvRiDAtg); 

 
- надмірний контроль персоналу за підопічними, що формує у них 

набуту безпорадність: необґрунтоване перешкоджання мешканцям виходу з 
установи; наявність на дверях житлових кімнат зовнішніх шпінгалетів, 
заґратованих дверей та вікон; відсутність вільного доступу до санітарних 
кімнат; відсутність можливості вільного перегляду телепередач тощо 
(Вінницький ГП, СВТЦ Тальнівського району, Чорторийський ПНІ); 

 
- панування в установах загальної атмосфери неповаги до людини. 

Грубе поводження з боку персоналу: втручання в особисте життя мешканців, 
коли без дозволу, не постукавши у двері, персонал заходить до кімнат,  
звертається до підопічних на підвищених тонах та із використанням 
нецензурної лексики тощо. При поселенні підопічних не враховуються 
особливості особистих інтересів, що за відсутності психологів в установах 
призводить до конфліктів між підопічними (Чернівецький ГП, Центр 
соціальних послуг УПСЗН Уманської міської ради, Дніпропетровський ГП, 
Горностайпільський БІ,  СВТЦ Тальнівського і Тетіївського районів); 

 
- порушення права на працю та захист від експлуатації. 

Підопічні, які визнані судом недієздатними, впродовж дня безоплатно 
працюють на підсобному господарстві та сільськогосподарських роботах, що 
видається за працетерапію. Однак така праця є порушенням ст. 5 Закону 
України «Про психіатричну допомогу», згідно з якою трудова реабілітація 

http://www.youtube.com/watch?v=9SQqvRiDAtg
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передбачає полегшені умови праці. Подібний вид трудової діяльності, особливо 
з урахуванням його тривалості, відповідно до вимог ст. 25 цього Закону має 
передбачати відповідну винагороду. Зазначене виявлено у Хотинському, Тур'я-
Реметівському, Любомирівському, Чорторийському ПНІ, Мукачівському і 
Петриківському ДБІ. 

Як приклад, трудова реабілітація підопічних Мукачівського дитячого 
будинку-інтернату фактично зведена до їх роботи на підсобному господарстві: 
працюють кожного дня з ранку і до вечора, а ті вихованки, за якими закріплено 
доїння корів, починають працювати з 5:30 ранку. Тих, хто не бажає працювати, 
лякають фізичною ізоляцією або госпіталізацією до психіатричної лікарні. 

 
Мукачівський ДБІ 

 
У Хотинському ПНІ двоє недієздатних підопічних К. та С. впродовж 

цілого дня працюють на підсобному господарстві. Так, зі слів однієї з цих 
підопічних вона зранку до обіду прибирає за тваринами у свинарнику, від обіду 
до вечора пасе корів. Аналогічна ситуація спостерігається в інших установах: 
підопічні молодіжного відділення Петриківського обласного дитячого будинку-
інтернату залучаються до виконання різних робіт протягом дня (з 09.00 до 
16.30), які адміністрація називає «трудовою терапією».  

 
Наявність системних проблем призводить до порушення права осіб на 

охорону здоров'я та медичну допомогу. Серед таких проблем, насамперед є: 
• відсутність в стаціонарних установах соціального захисту ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензії 
на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. Лікарі, які є працівниками інтернатних 
установ, не мають повноважень здійснювати призначення та надавати медичну 
допомогу підопічним/вихованцям цих установ; 

• відсутність належної медичної допомоги важко хворим дітям. За 
фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
працівниками Залучанського ДБІ Снятинським відділенням поліції Косівського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 
області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального 
провадження (№12015090230000357 від 13.10.2016 року за ч. 1 ст. 137 КК 
України); 
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• відсутність взаємодії стаціонарних установ соціального 
обслуговування та закладів охорони здоров’я: в частині надання паліативної 
допомоги, зокрема знеболення; відмови лікарень у госпіталізації людини без 
письмового пояснення; вимагання від установ при госпіталізації підопічних 
забезпечення їх медикаментами, медичним інструментарієм та витратними 
матеріалами у випадку проведення оперативного лікування (Луцький ГП, 
Святошинський ПНІ, Снятинський ДБІ, Чернівецький та Одеський ГП); 

• низький рівень кваліфікації персоналу: персонал установ не володіє 
знаннями й навичками з основ обслуговування та надання необхідних 
реабілітаційних послуг підопічним інтернатних установ (Вінницький ГП, 
Попаснянський, Хотинський ПНІ, СВТЦ Тетіївського, Тальнівського районів, 
Залучанський ДБІ); 

• відсутність щорічних поглиблених оглядів вузькопрофільними 
спеціалістами та флюорографічних обстежень (Горностайпільський ГП, СВТЦ 
Заставнівського (смт.Кострижівка), Іршавського районів, Уманської міської 
ради).  

Так, підопічним СВТЦ «Наш дім» (с. М.Кучурів) Заставнівського району 
не проводять щорічні поглиблені огляди вузькопрофільними спеціалістами та 
флюорографічні обстеження (останнє обстеження зафіксовано у 2014 році), про 
що свідчать записи у медичних картках.  

                            
СВТЦ «Наш дім» (с. М.Кучурів) Заставнівського району 

 
• невиконання ст. 23 Закону України “Про психіатричну допомогу”, 

відповідно до якої не рідше одного разу на рік має проводитись огляд осіб, які 
перебувають у психоневрологічних та дитячих будинках-інтернатах, 
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 ухвалою суду (Ржавецький 
ПНІ, Залучанський, Снятинський ДБІ); 

• відсутність або некоректне ведення медичної та іншої 
документації. Наразі не існує розроблених та затверджених форм ведення 
внутрішньої документації для установ соціального захисту, що призводить до її 
повної відсутності (Ржавецький ПНІ, Дніпропетровський ГП, Снятинський ДБІ, 
СВТЦ Уманської міської ради, СВТЦ Заставнівського району 
(смт.Кострижівка). 
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Під час моніторингових візитів у 2016 році виявлені порушення права на 

реабілітацію осіб з інвалідністю, інших вразливих категорій населення, при 
цьому найгірша ситуація (майже половина виявлених порушень) –  у СВТЦ. 

Найсерйознішими порушеннями прав осіб з інвалідністю є: 
- відсутність індивідуальних програм реабілітації (далі – ІПР), контролю 

за їх виконанням та термінами поновлення (СВТЦ Городенківського, 
Василівського, Буського, Старосамбірського, Заставнівського, Іршавського, 
Хустського, Тальнівського районів та міста Умань,  Одеський ГП, 
Горностайпільський БІ, Тиврівський ГП, Хотинський ПНІ). 

Як приклад, відповідно до ІПР жодному підопічному Хотинського ПНІ не 
рекомендована працетерапія. Однак, при спілкуванні з лікарями було 
встановлено, що в інтернаті є підопічні, які проходять курс працетерапії, а 
деякі, навіть, працюють на підсобному господарстві протягом цілого для. 
Інформацію щодо організації працетерапії (списку зазначених осіб, основних 
видів діяльності, їх тривалості) лікарі надати не змогли. 

- формальне заповнення МСЕК індивідуальних програм реабілітації, без 
огляду та спілкування з людьми з інвалідністю; 

У Вінницькому геріатричному будинку-інтернаті  майже 90 мешканців з 
інвалідністю, наймолодшому 27 років, серед них половина на візках. З 
мешканцями, на відмінність від інших інтернатів, укладаються договори, в яких 
відсутні зобов’язання інтернату щодо реабілітації (окрім забезпечення 
технічними засобами), право на яку мають люди з інвалідністю згідно із 
Законом України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”. В ІПР окрім потреб у 
технічних засобах реабілітації, відсутні інші види реабілітації, навіть для 
молодих людей з інвалідністю.   

 
 

- відсутність взаємодії стаціонарних установ соціального обслуговування 
з МСЕК у питаннях створення, коригування, поновлення ІПР (Луцький ГП, 
СВТЦ усіх регіонів); 

- відсутність доступності та спеціальних пристосувань для осіб із 
вадами зору, слуху, маломобільних груп населення: пандуси не обладнані 
поручнями, в житлових корпусах відсутні поручні, в санітарних кімнатах 
відсутні будь-які пристосування, наявність високих порогів у кімнатах та 
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коридорах (Горностайпільський БІ, СВТЦ Кременецького, Городенківського, 
Василівського (с.Орлянка) районів та міста Ужгород, Мукачівський ДБІ, 
Стрижавський ДБІ); 

На вході в будівлю СВТЦ Тальнівського району пандус не облаштований 
поручнями. В середині будівлі  відсутні поручні та будь-які пристосування для 
осіб з обмеженими можливостями. 

 

   
СВТЦ Тальнівського району 

 
Відсутні умови користування санітарною кімнатою для підопічних, що 

пересуваються на ходунках та інвалідних візках. Вони не можуть зайти в 
туалет, оскільки дверний отвір менший за ширину ходунків, а також високі 
пороги заважають заїхати на інвалідному візку, що не відповідає Державним 
будівельним нормам ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17. 

Пандуси у житлових корпусах Тур'я-Реметівського ПНІ не відповідають  
п. 6.2. ДБНВ.2.2-17:2006. “Доступність будинків і споруд для малорухомих 
груп населення”.  

    

Тур'я-Реметівський ПНІ 
 

- відсутність технічних та інших засобів реабілітації у підопічних СВТЦ 
(туалетних стільців та стільців для купання, приліжкових столиків, ходунків, 
крісел колісних необхідної модифікації, підйомників для ліжкових хворих, 
протипролежневих матраців тощо); не вживаються заходи щодо встановлення 
інвалідності підопічним, які не можуть самостійно пересуватись. У зв’язку з 
цим вони не забезпечені вкрай необхідними технічними засобами реабілітації; 
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- відсутність розроблених заходів з реабілітації та умов для їх 
здійснення; 

Жодних заходів, окрім працетерапії (прибирання території, допомога на 
підсобному господарстві, харчоблоці, пральні тощо), в психоневрологічних 
інтернатах та будинках-інтернатах немає. Відсутні заходи з фізкультурно-
спортивної та соціально-побутової реабілітації, відсутні також приміщення для 
їх проведення (Тур'я-Реметівський ПНІ, СВТЦ усіх регіонів); 

- відсутність систем виклику персоналу для ліжкових хворих. У більшості 
установ ліжкові хворі просять покликати персонал інших підопічних або ж 
б’ють ложкою по батареях тепломережі або по металевих кружках; 

- розміщення мешканців із важкими захворюваннями та з інвалідністю на 
верхніх поверхах будівель. Переважна більшість підопічних, які проживають на 
верхніх поверхах, за станом здоров’я мають обмежені фізичні можливості, 
частина з них пересувається на інвалідних візках. Через несправність або 
відсутність ліфтів такі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі (СВТЦ 
Василівського (с. Орлянка), Заставнівського (смт.Кострижівка), 
Криничанського районів, Горностайпільський БІ, Петриківський ГП, 
Хотинський ПНІ).  

- відсутність програм розвитку для дітей з інвалідністю, навчальних 
програм та методичної літератури. Працівники-педагоги дитячих будинків-
інтернатів вказують на відсутність навчальних програм та методичної 
літератури для роботи з дітьми І-ІІ профілю (Кіровський будинок інвалідів, 
Снятинський ДБІ). 

 
Відсутність доступу до інформації 
В кімнатах ліжкових хворих відсутні телевізори (СВТЦ (с.Орлянка) 

Василівського району), на другому поверсі установи немає навіть радіо (СВТЦ 
з хоспісною та паліативною допомогою Старосамбірського району), підопічні 
не мають доступу до телефону (Снятинський ДБІ, Мукачівський ПНІ).  

У Вінницькому геріатричному будинку-інтернаті  безпідставне 
обмеження перегляду телепередач. Біля телевізору розміщено графік з 
попередженням про те, що включати та виключати телевізор має право тільки 
молодша медична сестра-санітарка.  

 

   
Вінницький ГП 
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Відсутність або обмеження видів денної зайнятості (окрім перегляду 
телевізора) та дозвілля підопічних усіх СВТЦ та більшості ПНІ 
(Малостаросільський ПНІ, Петриківський ДБІ). 

Системною проблемою в геріатричних інтернатних установ є те, що вони 
здебільшого орієнтовані на потреби та інтереси людей похилого віку, не 
враховуючи потреб осіб з інвалідністю, особливо молоді.  

 
Порушення права на правову допомогу;  
Головними чинниками виявлених недоліків є: 
- відсутність доступу у осіб з психічними розладами до інформації про 

свої права, що суперечить ст. 25 Закону України "Про психіатричну допомогу", 
яка стверджує, що особи, яким надається психіатрична допомога, мають 
право на отримання інформації про свої  права,  пов'язані  з  наданням 
психіатричної допомоги та доступ до засобів масової інформації (Хотинський, 
Мукачівський ПНІ); 

- відсутність можливості у підопічних скаржитись щодо порушення їхніх 
прав та інтересів у зв’язку з відсутністю стендів з витягами із законів, скриньок 
для скарг та пропозицій, номерів урядових гарячих ліній, на які підопічні 
можуть звернутись  (СВТЦ м.Ужгород, СВ з хоспісною та паліативною 
допомогою Старосамбірського районного ТЦ). 

 
Порушення права на пенсійне забезпечення, гарантоване статтями 88 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» та 48 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які стверджують, що під 
час перебування пенсіонера у відповідній установі йому виплачується 25 
відсотків призначеної пенсії. 

Через відсутність затвердженого механізму використання власних коштів 
(25% пенсії та/або допомоги) недієздатних підопічних, опіку над якими 
здійснює установа, виявлено факти невикористання та накопичення таких 
коштів на особистих рахунках підопічних. Практика накопичення притаманна 
ДБІ Івано-Франківської області, де на рахунках вихованців/підопічних понад 10 
мільйонів гривень. Аналогічна ситуація в Мукачівському ДБІ Закарпатської 
області.  

Факти зловживань пенсійними коштами підопічних виявлено у 
Малостаросільському ПНІ (директор установи є опікуном 56 недієздатних 
підопічних, за кошти яких на власний розсуд закуповує простирадла, 
підковдри, цигарки, цукерки «Стріла» та «Трюфелі»); Чорторийському ПНІ (від 
підопічних  приховують суми коштів, які перебувають на особистих рахунках і 
витрачаються опікуном на їх потреби. За рахунок пенсійних коштів здійснюють 
підписку періодичних видань для користування персоналом установ 
«Пенсійний кур’єр», «Соціальний захист» тощо).  

Відсутній контроль за використанням пенсійних коштів недієздатних 
осіб, попри те, що органи опіки та піклування повинні здійснювати контроль за 
виконанням функцій опіки, яку виконує установа (Снятинський та 
Петриківський ДБІ, Тур'я-Реметівський та Михайлівський ПНІ).  
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Виявлені також порушення прав дієздатних осіб, зокрема: 
- безпідставне отримання та зберігання працівниками установ власних 

коштів (25% пенсії) підопічних (СВТЦ Іршавського, Заставнівського, 
Василівського (с.Орлянка), Криничанського районів, Уманського міського ТЦ, 
Мукачівського ДБІ). 

Як приклад, завідувач СВ Уманського ТЦ власноруч отримує пенсійні 
кошти дієздатних підопічних трьох відділень, не маючи на це юридичних 
підстав (довіреності), та зберігає їх у своєму сейфі. Така ж ситуація в 
стаціонарних відділеннях Іршавського, Заставнівського, Василівського 
районних ТЦ,  

Кошти підопічних СВТЦ Криничанського району  отримує завідувачка, 
яка здійснює контроль за використанням коштів мешканців, не дивлячись на те, 
що всі вони є дієздатними. Лише один мешканець підтвердив, що особисто 
отримує пенсію у поштаря і розписується у відомості за отримані кошти. 

В Мукачівському ДБІ власні кошти дієздатні дівчата не отримують на 
руки, або отримують з дозволу директора лише декілька разів на рік в дуже 
малих сумах (50-200 грн). Так, будучи дієздатними і маючи на рахунках великі 
суми грошей, підопічні залишаються без особистих коштів; 

- витрачання коштів підопічних не за призначенням, зокрема: придбання 
за кошти підопічних товарів для персоналу (СВТЦ Уманського міського, 
Тетіївського, Криничанського районів, Малостаросільський ПНІ, 
Чорторийський ДБІ). 

Закупівля продуктів харчування, медикаментів тощо на прохання 
підопічних за їх пенсійні кошти здійснюється працівниками відділень. Під час 
огляду фінансових документів стаціонарного відділення Уманського ТЦ 
виявлено фіскальні чеки, згідно з якими придбано спиртні напої (вино, пиво), 
маргарин та дитячі шкарпетки. Підопічним не надається інформація стосовно 
залишків їх коштів у сейфі завідувача. 

   
СВТЦ міста Умань 

 
Всі мешканці СВТЦ Тетіївського району  є дієздатними, однак пенсійні 

кошти (25%) стареньких або лежачих мешканців фактично витрачає персонал. 
Записи у журналі витрат, який веде завідуюча СВТЦ, свідчать про 
зловживання, оскільки немає жодного чеку. Мешканці також не могли показати 
продукти і товари, які їм купували за їхні кошти. Більш того, працівники 
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говорили, що пенсійні кошти деяких мешканців накопичують, щоб за них 
організувати поховання. 

Мешканці СВТЦ Криничанського району  повідомили про відрахування з 
їх особистих коштів (25% пенсій) по 50 грн. щомісячно. Вони стверджували, 
що ці кошти йдуть на миючі та гігієнічні засоби. Облік неправомірно зібраних 
коштів відсутній. При цьому директор територіального центру запевнила, що 
установа миючими та гігієнічними засобами забезпечена, зазначені потреби 
профінансовані; 

- відсутність контролю за веденням обліку пенсійних коштів (СВТЦ 
Заставнівського (смт.Кострижівка), Василівського (с.Орлянка), Криничанського 
районів).  

У зошиті, в якому сестра-господиня СВТЦ (с.Орлянка) Василівського 
району (за її словами) веде облік пенсійних коштів ліжкових хворих, зазначено 
прізвище підопічного та цифри з арифметичними діями (+,–). Відсутні дати та 
жодні нотатки щодо цих цифр (коли це було, що отримано, куди витрачені 
кошти і який залишок), що свідчать про можливі зловживання коштами 
підопічних  

 
СВТЦ (с.Орлянка) Василівського району 

 
Порушення майнових прав підопічних.  
У СВТЦ Тетіївського району  виявлена 90-річна підопічна П., яку 

влаштувала до установи соціальний працівник терцентру, котра раніше її 
доглядала. Наразі соціальний працівник з сім'єю живе у будинку цієї бабусі, 
зробила ремонт, обробляє город. Підставою для цього вважає складений П. на її 
користь заповіт. Розпоряджається соцпрацівник садибою і 0,4 га землі бабусі, 
при цьому старенька живе у СВТЦ фактично у злиднях, в її тумбочці виявлено 
лише шматочок хліба (www.youtube.com/watch?v=9SQqvRiDAtg). 

У СВТЦ Тальнівського району виявлено факти нотаріального 
оформлення підопічними дарчих на паї, які після їх смерті перейдуть у 
власність територіального центру. На час візиту установа вже мала понад 150 га 
земельних паїв.  

 
З метою з’ясування стану виконання рекомендацій, наданих за 

результатами моніторингових візитів, у 2016 році було здійснено 18 повторних  
візитів: 7 - до психоневрологічних інтернатів, 5 - до геріатричних пансіонатів, 5 

http://www.youtube.com/watch?v=9SQqvRiDAtg
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- до дитячих будинків-інтернатів та 1 – до стаціонарного відділення 
територіального центру. 

Два повторних візити до Дніпропетровського ГП та Чорторийського ПНІ 
здійснені за підтримки Ради Європи. 

За результатами аналізу інформації, наданої Міністерством соціальної 
політики України та обласними державними адміністраціями стосовно 
виконання рекомендацій, слід зазначити, що під час повторних візитів 
моніторингові групи констатували суттєве покращення ситуації у більшості 
регіонів, втім виявили й нові порушення, відносно яких готувалися акти 
реагування.  

Так, у Тур'я-Реметівському ПНІ відбулися певні зміни: здійснено ремонт 
у наглядових кімнатах: демонтовані решітки на вікнах та ґратовані двері. 
Підопічних, які постійно проживали та працювали на підсобному господарстві, 
повернули до інтернату. При цьому кожного дня вони доставляються або  
самостійно ходять на роботу на підсобне господарство. Однак питання 
стосовно оплати праці цих підопічних залишилось невирішеним.   

У Залучанському ДБІ демонтовано клітку з душовою кабіною та 
унітазом, яка була виявлена в одній із кімнат під час попередніх візитів до 
установи (19.03.2015, 07.04.2016). Замість клітки обладнана маленька гігієнічна 
кімната із шторкою. В цій кімнаті є бойлер для нагрівання  води, унітаз, 
умивальник та  душ. В багатьох житлових кімнатах проведено ремонтні роботи 
та замінені ліжка. Поряд з цим, залишаються невирішеними питання 
дотримання норм площі на одну особу, забезпечення вихованців меблями тощо. 

У Чорторийському ПНІ з моменту здійснення першого візиту (02.12.2015 
р.) також відбулися зміни: підопічні переселені в приміщення, що придатні для 
проживання; темно-зелені стіни перефарбовані у світлий колір, ліжка з 
панцерною сіткою облаштовані дерев’яними настилами. Крім того, було 
проведено ряд обов’язкових медичних обстежень та оглядів підопічних, 
активізував роботу масажист.  

Водночас, не змінилася ситуація стосовно забезпечення прав 
недієздатних на опіку. Залишається невирішеним питання лікування зубів та 
зубопротезування підопічних. Триває практика заборони вільного доступу 
підопічних до власних ліжок у денний час, бо житлові кімнати, як і раніше, 
закривалися персоналом.  

Слід зауважити, що під час повторних візитів виявлено факти надання 
обласними державними адміністраціями до Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини неправдивої інформації. Зокрема, у Снятинському ДБІ, 
попередній візит до якого відбувся 06.04.2016 р., за інформацією Івано-
Франківської ОДА (лист від 15.07.2016 р. №4351/2/1-16/01-046) створено 
робочу групу, яка здійснювала контроль за належним веденням обліку 
гуманітарної допомоги в цій установі, а працівниками інтернату ведеться 
ретельна робота щодо зберігання, сортування та вчасної видачі вихованцям 
одягу та інших речей з числа гуманітарної допомоги. Попри це, під час 
повторного візиту встановлено факт накопичення нерозібраних речей в 
кімнатах третього поверху, чим порушуються правила пожежної безпеки у 
будинку-інтернаті. Залишається невирішеною проблема напруженого 
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психологічного клімату в установі. Триває практика накопичення коштів 
(частини пенсії та/або допомоги) на особистих рахунках вихованців та 
недієздатних підопічних, опіку над якими виконує заклад.  

 
Виконання рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини 
 

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  
враховувались державними органами під час розробки законодавчих та 
нормативно-правових актів. Зокрема, у 2016 році рекомендації знайшли своє 
відображення в таких актах:  

- Указі Президента України від 13 грудня 2016 року № 553/2016 “Про 
заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”; 

- Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 
1073-р “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених 
у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, 
до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року”; 

- постанові Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957 “Про 
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат”; 

- постанові Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 
“Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю”.
  

Цими постановами врегульовані питання надання медичної 
допомоги в інтернатних установах. Для проведення господарської діяльності з 
медичної практики та господарської діяльності з придбання, перевезення, 
зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів будинкам-інтернатам необхідно отримати ліцензію у 
порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»; 

- наказ Мінсоцполітики від 29.01.2016 р.  № 58 “Про затвердження 
Державного стандарту паліативного догляду”; 

- наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 р. № 198 “Про затвердження 
Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності”; 

- наказ Мінсоцполітики від 18.05.2016 р.  № 514 “Про затвердження 
Державного стандарту соціальної адаптації”. 

 
Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері недопущення 

неналежного поводження, розроблені за результатами моніторингу 
 
Міністерству соціальної політики України: 
 
1. Нормативно врегулювати порядок фізичного обмеження та ізоляції 

осіб, які страждають на психічні розлади і перебувають в установах соціального 
захисту населення. 
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2. Прискорити затвердження: 
- нового Типового положення про будинок-інтернат для людей похилого 

віку та осіб з інвалідністю; 
- Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового 

утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до 
законодавства для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 
обмежена, опіку або піклування над якими здійснює інтернат.   

3. Звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо розробки 
програм розвитку для дітей з інвалідністю, навчальних програм та методичної 
літератури. 

4. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України стосовно 
сприяння: 

- унеможливлення випадків формального заповнення МСЕК 
індивідуальних програм реабілітації підопічним інтернатних установ 
соціального захисту населення;  
- вжиття заходів щодо забезпечення виконання наказу Міністерства 
охорони здоров’я України 08.10.2007 р. № 623 “Про затвердження форм 
індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та 
Порядку їх складання”; 
- організації виїздних МСЕК заповнення, коригування та контролю за 
виконанням індивідуальних програм реабілітації підопічних інтернатних 
установ соціального захисту населення; 
– укладанню договорів про надання медичної допомоги з інтернатними 
установами (п.14 Типового положення про ПНІ); 
- отримання інтернатними установами ліцензування господарської 
діяльності з медичної практики та господарської діяльності з придбання, 
перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів.    
5. Забезпечити взаємодію закладів охорони здоров’я та стаціонарних 

установ соціального обслуговування в частині надання паліативної допомоги, 
зокрема знеболення.  

 
Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування: 
 
8. Забезпечити реалізацію регіональних планів заходів з реорганізації 

стаціонарних інтернатних установ та закладів, відповідно до Стратегії 
реформування системи надання соціальних послуг, затвердженої 
розпорядженням Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р. 

9. Забезпечити застосування Державного стандарту стаціонарного 
догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули 
такої здатності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 та 
надання у повному обсязі підопічним інтернатних установ соціальної послуги 
стаціонарного догляду. 

10. Забезпечити включення до програм підготовки персоналу 
стаціонарних інтернатних установ навчальні заходи щодо заборони катувань та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/print1442832268319695%23n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/print1442832268319695%23n12
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інших видів неналежного поводження; дотримання прав осіб з психічними 
розладами, особливостей їх стаціонарного догляду. 

11. Керівництву та персоналу інтернатних установ забезпечити 
поважне та таке, що не принижує людську гідність, ставлення до підопічних. 

12. Забезпечити взаємодію закладів охорони здоров’я та стаціонарних 
установ соціального захисту населення під час організації та проведення 
щорічних поглиблених оглядів вузькопрофільними спеціалістами і 
флюорографічних обстежень. 

13. Під час формування місцевих бюджетів враховувати в повному 
обсязі потребу стаціонарних установ соціального обслуговування за статтями 
витрат, що забезпечать створення належних умов проживання мешканців.  

14. Створити в усіх інтернатних установах безперешкодний доступ для 
осіб з вадами зору, слуху та маломобільних груп населення. 

15. Вжити заходів щодо: 
- оформлення кожному підопічному з інвалідністю індивідуальних 

програм реабілітації, дотримання термінів їх поновлення, забезпечення 
виконання рекомендацій; 

- забезпечення осіб з інвалідністю необхідними технічними та іншими 
засобами реабілітації та виробами медичного призначення. 

16. Забезпечити розробку реабілітаційних заходів для осіб з 
інвалідністю та створити умови для їх реалізації. 

17. Забезпечити реалізацію права підопічних на пенсійне забезпечення 
відповідно до чинного законодавства.  

18. Вжити заходів щодо недопущення порушення майнових прав 
підопічних. 

 

Додаток 1 
 

Визначення місць несвободи, що перебувають у віддані різних органів 
виконавчої влади 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ: 
 
Закон України «Про Національну поліцію» визначає Національну поліцію як 
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, і 
який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку. 
 
Систему поліції складають: центральний орган управління поліцією та 
територіальні органи поліції. 
Територіальні органи поліції утворюються в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві, Севастополі, районах,містах, районах у містах як 
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юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності поліції і 
коштів, визначених на її утримання. 
 
Основними завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги. 
Для виконання зазначених завдань, законодавством України передбачено ряд 
повноважень поліції серед яких: проведення розслідування кримінальних 
правопорушень, здійснення затримання та допитів, проведення обшуків, а 
також застосування сили та спеціальних засобів. 

Кімнати для затриманих і доставлених чергових частин органів поліції є 
спеціальними приміщеннями чергової частини органу поліції і призначені для 
тимчасового поміщення до них осіб, затриманих за скоєння адміністративних 
та кримінальних правопорушень. 

Ізолятори тимчасового тримання є структурними підрозділами Головних 
управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі, областях, м. Києві для тримання осіб: 

затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення; 
затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою 
приводу; 
 щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою на період 
проведення слідчих дій але не більше трьох діб;  
 засуджених до позбавлення волі, вирок стосовно яких набрав законної сили, 
або якщо у вироку суду, який не набрав законної сили, було зазначено рішення про 
продовження строків тримання під вартою засудженому на період проведення 
слідчих дій але не більше трьох діб; 
 стосовно яких рішенням суду призначено адміністративний арешт.  
 

Приймальники-розподільники для неповнолітніх – це спеціальні установи, 
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;  
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- 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, узятих під варту та засуджених осіб. 
 
 
СБУ: 

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

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

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: 
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мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання - засуджені 
вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини 
невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній 
середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому кримінально-виконавчим 
кодексом ; 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання - чоловіки, вперше 
засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; 
жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо 
тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання 
також засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому 
статтею 147 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – 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. 
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 Кримінально-
виконавчий кодекс України, Правила внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань, інші нормативно-правові акти. 
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 статей 69 та 
82 Кримінального кодексу 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 (стаття 60 Кримінального кодексу 
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. 
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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 УКРАЇНИ 

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, 
оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією 
відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. Особливості 
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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 УКРАЇНИ 
 
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. 
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. 
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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 
(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 
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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 УКРАЇНИ 
 
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 на : 
     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; 
     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 ; 
     тубінфікованих,  хворих  з  малими   та   згасаючими   формами 
туберкульозу, ВІЛ-інфікованих. 
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