
РІШЕННЯ №4 колегії служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації «Про стан роботи щодо розгляду 

повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або 

загрози його вчинення» від 22.12.2017 
  

 Кожній дитині держава гарантує право на свободу, особисту 

недоторканність, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів. 

Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного, сексуального, 

економічного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого 

поводження з нею, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі з 

боку батьків або осіб, які їх замінюють, а також вживає необхідних заходів для 

забезпечення прав дітей. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», домашнім насильством визнаються діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь. 

Діяння визнається насильством лише тоді, коли воно порушує вимоги 

чинного законодавства і призводить чи може призводити до порушення 

конституційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє насильство може мати 

форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна тощо), так і 

бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, які 

могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих наслідків 

(наприклад, ненадання допомоги члену сім’ї, який перебуває у небезпечному 

для життя становищі). 

Повідомлення щодо жорстокого поводження з дітьми повинні 

розглядатися у відповідності з Порядком розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, 

затвердженим спільним наказом від 19.08.2014 № 564. 

 Своєчасне реагування на повідомлення щодо можливого скоєння 

фізичного насильства відносно дитини в родині є дієвим в окремих випадках 

захистом життя дитини. 

 Випадок з загибеллю у вересні цього року малолітньої дитини, у                      

м. Харкові, який помер у медичному закладі за офіційним діагнозом від 

кахексії, є прикладом нескоординованих дій при організації роботи за 

повідомленням про жорстоке поводження з дитиною. Тому, сьогодні  необхідно 

ретельно проаналізувати стан організації роботи з розгляду повідомлень про 

жорстоке поводження з дітьми або загрози його вчинення для уникнення 

трагічних випадків.   
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 Важливе значення також має ретельний аналіз, який необхідно 

провести по кожному з випадків скоєння або можливого скоєння насильства 

відносно дитини та надання своєчасної оцінки роботи. 

Протягом січня-грудня 2017 року за інформацією служб у справах дітей 

підтверджено 79 випадків вчинення насильства відносно дітей. 

З них за видами насильства: 

- фізичне – 45 випадків; 

- психологічне – 29 випадків; 

- економічне – 1 випадок; 

- сексуальне – 4 випадки. 

Факт здійснення насильства відносно дітей не підтвердився у 22 випадках 

із загальної (101 випадок) кількості зареєстрованих випадків  

Дітей, які постраждали від насилля в сім’ях, було поставлено на 

профілактичний облік відповідними районними та міськими службами у 

справах дітей. 

 Загальна кількість різних послуг, наданих сім’ям з приводу попередження 

насилля стосовно дітей, у Харківській області та районах м. Харкова протягом 

звітного періоду становить 211 одиниць, а саме: інформаційних послуг – 167, 

психологічних – 12, юридичних – 4, соціально-медичних – 7, інших – 21. 

 З особами, які вчинили насильство над дітьми, службами у справах дітей 

проводились профілактичні бесіди.  

Для проведення соціально – психологічної реабілітації дітей, які 

постраждали від насильства в родині працюють  заклади соціального захисту 

дітей, в яких протягом 2017 року отримала допомогу 581 дитина, яка 

перебувала у складних життєвих обставинах. 

З метою реалізації державної політики щодо запобігання насильству в 

сім’ях та іншим формам жорстокого поводження з дитиною є необхідним 

посилення роботи, чітке дотримання порядку та систематичний розгляд на 

нарадах за участю голів районних державних адміністрації, міських рад, 

керівників служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладів та 

закладів охорони здоров’я. 

 

 

Заслухавши доповідь начальника відділу соціального захисту дитини 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації (Погорєлової С.В.) 

з питання «Про стан роботи щодо розгляду повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» вирішили: 

 

1. Начальнику відділу соціального захисту дитини служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації (Погорєлової С.В.)  

1.1. Провести спільні з ХОЦСССДМ методичні заходи для керівників районних 

служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді з 

метою надання практичної допомоги для усунення недоліків з питань 
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організації роботи з розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми. 

Термін: І півріччя 2018 року 

 

1.2. Підготувати інформаційно-методичний вісник щодо організації роботи 

служб у справах дітей по веденню обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та інших заходів їх соціального захисту. 

Термін: І півріччя 2018 року 

 

2. Керівникам служб у справах дітей: 

2.1. Проаналізувати роботу служб у справах дітей щодо розгляду повідомлень з 

приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення та 

поінформувати службу у справах дітей обласної про стан роботи із зазначеного 

напрямку.            

         Термін: до 30.12.2017 

2.2. Посилити роботу з питань соціального захисту дітей. які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Термін: постійно 

 

Начальник служби у справах дітей                                             О.В. Шевченко 

 

 


