
Про стан насильства та жорстокого поводження щодо дiтей
за 1 квартал 2019 року

Щитинство е неповторним перiодом фiзичного, психiчного, 9моцiйного й

духовного розвитку. Насильство, дитяча праIш, шкiдливий вплив довкiлля
порушують права дiтей i можуть мати незворотнi наслiдки, впливати на все життя
людини i HaBiTb на життя наступних поколiнь.

Що бiльше несприятливих вражень у дитинствi, то бiльшою с ймовiрнiсть
проблем зi здоров'ям дитини та наслiдками в iT подальшiй долi.

Проблема ускJIаднюеться ще й тим, що значна частина постраждалих вiд
насильства - вихiдцi з неблагополучних верств або <дiти вулицi>, батьки яких мzLло

зацiкавленi в щасливих долях власних дiтей. Iнодi дiти оплачують власним
стражданням i HaBiTb життям батькiвську потребу в самоствердженнi, прагненнi

дорослих влаштувати особисте життя, стають заручниками п'яних батькiв i
постiйно роздратованих MaTepiB.

Проведений службою у справах дiтей облдержадмiнiстрацii квартальний
монiторинг стосовно захисту дiтей вiд насильства та жорстокого поводженнJI
покЕвав, що в областi зЕUIишаеться високим piBeHb випадкiв жорстокого
поводження з дiтьми.

Станом на 01.04.2019 року на облiку в службах у справах дiтей ЩонецькоТ
областi за скоення насильства (фiзичного, психологiчного, економiчного,
сексуrLльного) перебувае 53 дитини, що на 9 дiтеЙ менше до покiвника 1 кварталу
2018 року, з яких: З2- дiти постраждали вiд фiзичного насильства ( - 6, порiвняно
до покrlзнику 2018 року), 20 вiд психологiчного (+3), 1 дитина вiд сексуального
(-2).

Зусиллями служб у справах дiтей областi протягом l кварталу 20t9 року
було виявлено 30 дiтей, якi постр&ждали вiд рiзних видiв насильств&, що на 10

дiтей бiльше, порiвняно до 1 кварталу 2018 року. З названоТ кiлькостi: 13 дiтей
гIостраждали вiд фiзичного насильства (+1, порiвняно до 2018 року), 4 дитини - вiд
сексу€lJIьного (в ciM'i опiкуна) (+1), 13 - вiд психологiчного (+8).

Найбiльша кiлькiсть виявлених фактiв у м.м. Марiуполь - 9 (4 - фiзичне, 7 -
психологiчне), !ружкiвка -2 (фiзичне), Покровськ - 4 (сексуальне), Краматорськ - 2
(1 - фiзичне, 1 - психологiчне), Селидове - 2 (1 - фiзичне, 1 - психологiчне),
Костянтинiвка, Торецьк, !обропiлля та Волноваський i !обропiльський райони
по 1 факry фiзичного насилля, а також Слов'янський район * 2 (психологiчне),
м. Слов'янськ та Великоновосiлкiвський, район по 1 факту психологiчного
насильства.

З метою розв'язання зазначених проблем службами у справах дiтей у
звiтному перiодi вжитi наступнi заходи щодо захиоту прав дiтей, якi зtвнilли
насильства в ciM'i та поза сiмейним оточенням:

3 отримаrrи пQихологiчну допомогу;
27 отримали комплексну допомогу;
4 дiтей було вилучено з сiмейного оточення.

За скосння насильства над дитиною:



17 дорослих осiб притягнуто до адмiнiстративноi вiдповiдальностi;
2дор ослих ос iб tIритягнуто до кр имi нал ьноТ вiдповiда,тьностi ;

7 дiтей наtrравлено на обстеження до закJIадiв охорони здоров'я;
В судовому порядку захищенi iнтереси 1 дитини.

Загалом протягом 1 кварталу 2019 року розглянуто 55 повiдомлень про
скоенЕя насильства в ciM'T над дитиною та 1 - поза сiмейним оточенням. Трое дiтей
було вилучено iз сiмей у зв'язку зi скоснням фiзичного насильства.

Разом з тим, за даними вiддiлу ювенальноТ превенцiТ Головного управлiння
нацiональноТ полiцii в Щонецькiй областi вiдносно неповнолiтнiх скосно - 93

кримiнальних правопорушень, не розкритими залишаються - б3 злочини. Iз

загальноТ кiлькостi скосних злочинiв акладае - 28 тяжких та особливо тяжких, не

розкритими зrlJIишаються - 21.
Працiвниками уповноваж9них пiдроздiлiв нацiональноi полiцii, протягом

1 кварталу 20]19 року було притягнуто до адмiнiстративноТ вiдповiдальностi за

ст.|732 КУпАП (насильство в ciM'i) - 22 (-2S) осiб, за ст. 184 КУпАП (не виконання
батькiвських обов'язкiв ) - 952 (-35) осiб.

За злiсне невиконання батькiвських обов'язкiв вiдносно дiтей (ст. 166
Кримiнального кодекау УкраТни), що призвело до тяжких наслiдкiв, факти
задокументованi не були.

За участю служб у справах дiтей з метою попередження та подолання
насильства над дiтьми в родинах та поза сiмейним оточенням протягом 1 KBapTa-lly
2019 року tIроведено 136 вiдповiдних заходiв (наради, лекцiТ, тематичнi зустрiчi з
батьками, бесiди з пiдлiтками тощо).

В областi активiзувалась профiлактична робота, направлена на попередження
та викорiнення боулiнгу та кiберзлочинностi. Прашiвниками служби у справах

дiтей спiльно з iншими структурами, якi виконують функuiТ захисту прав дитини, в

навч.tльних закладах, за мiсцем проживання дiтей проводяться бесiди та iнша

роз'яснювtшьна робота (iнколи з демонстрацiею наочного матерiалу) серел дiтей, ix
батькiв щодо попередження злочинiв направлених проти дiтей.

З позитивного боку слiд зазначити виявлення i документування фактiв
алмiнiстративного правопорушення за ст. 1734 КУпАП (булiнг учасника освiтнього
процесу) працiвниками ювенальноi превенцiТ Авдiiвського ВнП - 2, по 1-му

Щентральним ВП, Слов'янським ВП, Покровським ВП та Селидiвським ВнП.
Чуйнi взаемини мiж дорослими та дитиною, любов, порозумiння,

пiдтримка, встановленi на paHHix етапах ii життя, можуть долати негативнi
наслiдки дитячоi поведiнки.

Удосконалення психолого-педагогiчпоТ культури батькiв е важливою
передумовою правильного виховання дiтей, оскiльки первинна соцiалiзацiя,
прищеплення культури взасмостосункiв й розвиток гармонiйноi особистостi
нtLлежить ciM'T. Саме в ciM'T ди,гина набувае }киттсвого досвiду, вчиться культури
спiлкування, засвоюс норми поведiнки.

Служба у справах дiтей облдержадмiнiстрацii


