
Про стан соцiально-правового захисту дiтей вiд жорстокого
поводження за б мiсяцiв 2019 року

Однiею з гострих проблем у сучасному украТнському суспiльствi с
tIрояви насильства в ciM'T. У пiдсвiдомостi людини поняття ciM'i асоцiюеться
з Tielo територiею, на якiй вiдчувасш себе комфортно i спокiйно. Де панус
любов i злагода, де можна сховатися вiд неприсмностей, якi оточують нас
навколо. Але це тiльки в iдеальному випадку.

Кожна сiм'я - це загадка, де е захованi, а в гiршому випадку явнi
трагедii, де lrануе жорстокiсть, ненависть i насильство.

Законом УкраТни пПро внесення змiн до Кримiнального та
Кримiнального процесуального кодексiв Украiни з метою реалiзачiТ
положень КонвенцiТ Ради Свропи про зашобiгання насильству стосовно жiнок
i домашньому насильству та боротьбу з цими явищами>>, Кодексом УкраТни
про адмiнiстративнi правопорушення (ст. 1732) гrередбачено, що особи, виннi
у порушеннi вимог законодавства несуть кримiнальну, адмiнiстративну або
цивiльно-правову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв Украiни.

Станом на 01 .07.2019 року на облiку в службах у справах дiтей органiв
виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування областi за скоення насильства
(фiзичного, психологiчного, економiчного, сексуального) перебувають 53

дитини, з яких: 38 - дiти, якi постраждали вiд фiзичного насильства, 12- вiд
психологiчного, 3 дитина - вiд сексу€Lльного насилля.

За результатами монiторингу ситуацii щодо насильства по вiдношенню
до дiтей, здiйсненого службою у справах дiтей облдержадмiнiстрацiТ,
з'ясовано, що протягом б мiсяцiв 2019 року службами у справах дiтей
виявлено 48 (+ 4, порiвняно до б мiсяцiв 2018 року) дiтей, якi постражд€Lли
вiд рiзних видiв насильства, з яких: 47 дiтей зазнаJIи насильства в ciM'T та 1

поза сiмейного оточення. З названоТ кiлькостi: 24 (- 5) дiтей постраждали вiд

фiзичного насильства, 6 (+З) дiтей вiд сексу€Lльного, 18 (+6) вiд
психологiчного.

З метою розв'язання цих проблем службами у справах дiтей у звiтному
перiодi вжитi наступнi заходи щодо захисту прав дитини, яка з€}зн€ша

насильство в ciM'i та поза сiмейним оточенням:
о 8 отримали психологiчну допомогу;
о 36 отримаJIи комплексну допомогу;
о 28 осiб притягнуто до адмiнiстративноi вiдповiдальностi;
о 1 особу притягнуто до кримiнальнот вiдповiдальностi;
о 4 дiтей було вилучено з ciM'T опiкуна;
о 1 дитину вилучено з гrрийомноТ ciM'T;
r 4 дiтей направлено на обстеження до закладiв охорони здоров'я;
о В судовому порядку захищенi iнтереси 3 дiтей.

Однiею з причин цього явища слiд назвати безвiдповiдальне ставлення
батькiв до цiнностей сiмейного виховання, зловживання спиртними напоями,
падiння моральностi, грубiсть та жорстокiсть до власних дiтей.



Проводячи профiлактичнi заходи подолання проблеми насильства та
Жорстокого поводження щодо дитини працiвниками уповноважених
пiдроздiлiв нацiональноТ полiцiТ, протягом 1 пiврiччя 2019 року було
притягнуто до адмiнiстративноТ вiдповiдальностi за ст.|7З2 КУпДП
(насильство в ciM'i) 45 (-40) осiб, за ст. 184 КУпАП (не виконання
батькiвських обов'язкiв) - \827 (-545) осiб.

За участю служб у справах дiтей, з метою попередження та подолання
насильства над дiтьми в родинах та поза сiмейним оточенням, протягом
1 пiврiччя 2019 року проведено 277 вiдгrовiдних заходiв (наради, лекцii,
тематичнi зустрiчi з батьками, бесiди з пiдлiтками тоrцо).

В областi активiзувыIась профiлактична робота, направлена на
попередження та викорiнення булiнгу та кiберзлочинностi. Працiвниками
служби у справах дiтей спiльно з iншими структурами, якi виконують
функцii захисту прав дитини, в навчальних закладах, за мiсцем проживання
дiтей проводяться бесiди та iнша роз'яснювальна робота, у тому числi з
демонстрацiсю наочного матерiалу, серед дiтей, ik батькiв щодо
попередження злочинiв направлених проти дiтей, безпечного користування
мережею IHTepHeT, iснуючих загроз онлаЙн, розмiщено прес-релiз <Зваблення
дiтей у мережi-як уважним дорослим впоратиQяз новим викликом> та iнш.

З позитивного боку слiд зазначити виявлення i документування фактiв
адмiнiстративного правопорушення за ст. 1734 КУпАП (булiнг учасника
освiтнього процесу) прачiвниками ювенаJIьноi превенцii Покровського ВП- З,
Авдiiвського вiддiлення полiцii 2, Щентрального ВП - 2 по 1-му
Слов'янським ВП, Краматорського ВП, Приморського ВнП,
Великоновосiлкiвського ВП та Селидiвським ВП.

Щiти - майбутне кожноi краТни. Якщо вони живуть здоровим життям
зараз, то за краiною буле багатообiцяюче майбутне.

Актуальнiсть проблеми полягае в тому, що одним iз показникiв духовного
розвитку та соцiальноi зрiлостi суспiльства с ставлення до дiтей. Вкладаючи
ресурси в дитинство, держава змiцнюе майбутнi продуктивнi сили,
забезпечус сталiсть економiчного i духовного поступу.

Служба у справах дiтей облдержадмiнiстрацiI


