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Вступ

Дана публікація адресована насамперед працівникам і працівни-
цям установ Державної кримінально-виконавчої служби з метою 
надання інформації та підвищення обізнаності з питань захисту 
прав людини, ліквідації дискримінації за ознакою статі, забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в стандартах про-
фесійної діяльності.

Додержання прав людини, забезпечення рівноправ’я між жінка-
ми і чоловіками в усіх сферах життєдіяльності є основою станов-
лення і розвитку демократичного суспільства.

За останні роки наша держава зробила значний поступ у форму-
ванні та реалізації ґендерної політики. Цьому сприяли вступ Укра-
їни до Ради Європи та активізація євроінтеграційних процесів, 
системна робота щодо приведення національного законодавства у 
галузі прав людини до міжнародних стандартів. 

Законодавство України у сфері забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків базується на універсальних документах 
у галузі прав людини, зокрема, Загальній декларації прав людини, 
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та спеці-
альних міжнародно-правових актах, таких як Конвенція про лікві-
дацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Декларація ООН про 
викорінення насильства щодо жінок та інших. Норми згаданих між-
народних документів були імплементовані у систему національного 
законодавства України. Положення Цивільного, Сімейного, Кримі-
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нального, Кримінально-виконавчого кодексів України та багатьох 
інших законодавчих актів формулювались з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів. Також були прийняті спеціальні закони, 
які, власне, заклали напрямки ґендерної політики нашої держави 
та механізми її реалізації. Це, зокрема Закони України “Про попе-
редження насильства в сім’ї” та “Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків”. Більш того, на виконання зазна-
чених законів були прийняті державні цільові програми, розробле-
ні галузеві плани заходів щодо впровадження принципів ґендерної 
рівності. У складі низки міністерств створені робочі групи з впрова-
дження ґендерних підходів у роботу цих міністерств (Мінюст, Мін-
сім’ямолодьспорт, Мінекономіки тощо). Наказами про розподіл 
функціональних повноважень серед керівників та заступників зна-
чної кількості міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади на одного з них покладено завдання дотримання ґендерної 
рівності та здійснення ґендерного моніторингу. Такі накази ви-
йшли у Мінагрополітики, Мінжитлокомунгоспі, Мінтрансзв”язку, 
Мінпаливенерго, Держмитслужбі та інших. В МВС України з 2004 
року введена посада радника з прав людини та ґендерних питань.

Таким чином, на сьогодні національне законодавство України 
містить значну кількість нормативно-правових актів, в тому числі і 
міжнародних договорів, ратифікованих Україною, які слугують тим 
правовим фундаментом, на якому повинні базуватись і, звичайно, 
впроваджуватись ґендерні підходи у всіх сферах суспільного життя 
в Україні. І кримінально-виконавча система не є винятком.

Окрім цього варто наголосити, що у міжнародному праві сформо-
вані професійні стандарти діяльності для працівників пенітенціар-
них установ. Це Мінімальні стандартні правила поводження з в’яз-
нями, схвалені 31липня 1957 року, Основні принципи поводження 
з в’язнями, схвалені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 
грудня 1990 року, Європейські пенітенціарні Правила, затвердже-
ні Комітетом Міністрів 12 лютого 1987 року. Зазначені документи 
враховують особливості умов відбування покарань жінками і чоло-
віками, матерями з дітьми, заборону дискримінації за ознакою статі, 
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вимоги до персоналу установ, в тому числі призначення співробіт-
ників обох статей (п.62 Європейських пенітенціарних Правил).

Більш пізні міжнародні документи з питань поводження з ув’яз-
неними містять вимоги щодо застосування ґендерних підходів. 
Наприклад Віденська декларація “Про злочинність і правосуддя: 
відповіді на виклики ХХІ століття”, прийнята в квітні 2000 року, 
говорить: ”Ми зобов’язуємось приймати до уваги і вирішувати про-
блему різних наслідків здійснюваних програм і політики для чо-
ловіків і жінок, відповідно, в рамках Програми Організації Об’єд-
наних Націй в галузі попередження злочинності і кримінального 
судочинства, а також в рамках національних стратегій в галузі по-
передження злочинності і кримінального правосуддя. Ми також 
зобов’язуємося розробляти орієнтовані на конкретні дії програмні 
рекомендації, засновані на обліку особливих потреб жінок як прак-
тичних працівників системи кримінального судочинства, жертв, 
ув’язнених і правопорушників”.

З огляду на вищезазначене, можна констатувати, що на даному 
етапі сформовані достатні правові засади щодо впровадження ґендер-
них підходів у роботу Державної кримінально-виконавчої служби.



Міжнародні акти, 
спрямовані на 
захист жінок від 
дискримінації 
та забезпечення 
ґендерної рівності
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Конвенція
Організації Об’єднаних Націй

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

{ Додатково див. Факультативний протокол (995_794) від 06.10.99}

Держави - сторони цієї Конвенції,

враховуючи, що Статут Організації Об’єднаних Націй ( 995_010) 
знову утвердив віру в основні права людини, в гідність і цінність 
людської особи, в рівноправність чоловіків і жінок,

враховуючи, що Загальна декларація прав людини ( 995_015) 
підтверджує принцип недопущення дискримінації і проголошує, 
що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності 
та правах і що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 
проголошені в ній, без будь-якої різниці, в тому числі щодо статі,

враховуючи, що на держави - сторони Міжнародних пактів про 
права людини ( 995_042, 995_043 ) покладається зобов’язання за-
безпечити рівне для чоловіків і жінок право користуватися всіма 
економічними, соціальними, культурними, громадянськими та по-
літичними правами,

беручи до уваги міжнародні конвенції, укладені під егідою Ор-
ганізації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ з метою 
сприяння рівноправності чоловіків і жінок,

враховуючи також резолюції, декларації та рекомендації, при-
йняті Організацією Об’єднаних Націй та її спеціалізованими уста-
новами з метою сприяння рівноправності чоловіків і жінок,

будучи, проте, занепокоєні тим, що незважаючи на ці документи, 
як і раніше, має місце значна дискримінація щодо жінок,

нагадуючи, що дискримінація жінок порушує принцип рівно-
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правності та поваги людської гідності, перешкоджає участі жінок 
нарівні з чоловіками в політичному, соціальному, економічному 
та культурному житті своєї країни, заважає зростанню добробуту 
суспільства і сім’ї та ще більше перешкоджає повному розкриттю 
можливостей жінок на благо своїх країн та людства,

будучи занепокоєні тим, що в злиденних умовах жінки мають 
найменший доступ до продовольства, засобів охорони здоров’я, не 
мають можливості одержати освіту, професійну підготовку, працев-
лаштуватися, а також інших можливостей,

будучи впевненими, що встановлення нового міжнародного еко-
номічного порядку, заснованого на рівності та справедливості, зна-
чно сприятиме забезпеченню рівності між чоловіками і жінками,

підкреслюючи, що ліквідація апартеїду, всіх форм расизму, ра-
сової дискримінації, колоніалізму, неоколоніалізму, агресії, інозем-
ної окупації і панування та втручання у внутрішні справи держав є 
необхідною для повного здійснення прав чоловіків і жінок,

підтверджуючи, що зміцнення міжнародного миру та безпеки, 
ослаблення міжнародної напруженості, взаємне співробітництво 
між усіма державами незалежно від їх соціальних і економічних 
систем, загальне та повне роззброєння, особливо ядерне роззброєн-
ня, під суворим і ефективним міжнародним контролем, утверджен-
ня принципів справедливості, рівності та взаємної вигоди у відно-
синах між країнами та здійснення права народів, що перебувають 
під іноземним і колоніальним пануванням та іноземною окупацією, 
на самовизначення та незалежність, а також повага національного 
суверенітету і територіальної цілісності держав будуть сприяти со-
ціальному прогресу та розвитку і, як наслідок, сприятимуть досяг-
ненню повної рівності між чоловіками та жінками,

будучи впевнені, що повний розвиток країни, добробут всього 
світу та справа миру вимагають максимальної участі жінок нарівні 
з чоловіками в усіх сферах,

враховуючи значення внеску жінок у добробут сім’ї та у розвиток 
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суспільства, що до цього часу не одержав повне визнання, соціальне 
значення материнства та ролі обох батьків у сім’ї та у вихованні дітей 
і усвідомлюючи, що роль жінки у продовженні роду не повинна бути 
причиною дискримінації, оскільки виховання дітей вимагає спільної 
відповідальності чоловіків і жінок та всього суспільства в цілому,

визнаючи, що для досягнення повної рівності між чоловіками та 
жінками необхідно змінити традиційну роль як чоловіків, так і жі-
нок у суспільстві та в сім’ї,

сповнені рішучості здійснити принципи, проголошені в Декла-
рації про ліквідацію дискримінації щодо жінок, і з цією метою вжи-
ти заходів, необхідних для ліквідації такої дискримінації в усіх її 
формах і проявах,

погодилися про наступне:
 

Частина I
 

Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок» 
означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою 
статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, ко-
ристування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейно-
го стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та 
основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, 
громадській або будь-якій іншій галузі.
 

Стаття 2

  Держави-сторони засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх 
їх формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами здій-
снювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією метою 
зобов’язуються:

 a) включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої на-
ціональні конституції або інше відповідне законодавство, якщо цього 
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ще не було зроблено, та забезпечити за допомогою закону й інших 
відповідних заходів практичне здійснення цього принципу;

 b) вживати відповідних законодавчих та інших заходів, включаю-
чи санкції там, де це необхідно, що забороняють будь-яку дискримі-
націю щодо жінок;

c) встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з чо-
ловіками та забезпечити за допомогою компетентних національних 
судів та інших державних установ ефективний захист жінок проти 
будь-якого акту дискримінації;

d) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних актів 
або дій щодо жінок та гарантувати, що державні органи та установи 
діятимуть відповідно до цього зобов’язання;

e) вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 
щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або підприємства;

f) вживати всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо 
зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв і практики, 
що являють собою дискримінацію щодо жінок;

g) скасувати всі положення свого кримінального законодавства, 
що являють собою дискримінацію щодо жінок.
 

Стаття 3

Держави-сторони вживають в усіх галузях, і зокрема в політичній, 
соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних заходів, вклю-
чаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного розвитку та прогре-
су жінок, з тим щоб гарантувати їм здійснення і користування правами 
людини та основними свободами на основі рівності з чоловіками.
 

Стаття 4

1. Вжиття державами-сторонами тимчасових спеціальних заходів, 
спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності між 
чоловіками та жінками, не вважається, як це визначено цією Кон-
венцією, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не повинно 
тягнути за собою збереження нерівноправних або диференційованих 
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стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть досягнуті 
цілі рівних можливостей і рівноправних відносин.

2. Вжиття державами - сторонами спеціальних заходів, спрямова-
них на охорону материнства, включаючи заходи, що містяться в цій 
Конвенції, не вважається дискримінаційним.
 

Стаття 5

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою:
a) змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жі-

нок для досягнення викоренення забобонів, звичаїв та всіх ін-
ших проявів, що грунтуються на ідеї неповноцінності чи зверх-
ності однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок;

b) забезпечити, щоб сімейне виховання включало правильне розу-
міння материнства як соціальної функції і визначення загаль-
ної відповідальності чоловіків і жінок за виховання та розвиток 
своїх дітей за умови, що в усіх випадках інтереси дітей мають 
перевагу.

 
Стаття 6

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, включаючи 
законодавчі, щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та вико-
ристання проституції жінок.
 

Частина II
 

Стаття 7

 Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті 
країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіка-
ми право:

a) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та бути 
обраними до всіх публічно виборних органів;
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b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та 
займати державні посади, а також здійснювати всі державні 
функції на всіх рівнях державного управління;

 c) брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій, 
що займаються проблемами громадського та політичного жит-
тя країни.

Cтаття 8

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, щоб забез-
печити жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками і без будь-
якої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному рівні і 
брати участь у роботі міжнародних організацій.
 

Стаття 9

1. Держави-сторони надають жінкам рівні з чоловіками права 
щодо набуття, зміни або збереження громадянства. Вони, зокрема, 
забезпечують, що ні одруження з іноземцем, ні зміна громадянства 
чоловіка під час шлюбу не тягнуть за собою автоматичної зміни гро-
мадянства дружини, не перетворюють її на особу без громадянства і 
не можуть змусити її прийняти громадянство чоловіка.

2. Держави-сторони надають жінкам рівні з чоловіками права 
щодо громадянства їхніх дітей.
 

Частина III
 

Стаття 10

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для того, 
щоб ліквідувати дискримінацію щодо жінок, з тим щоб забезпечити 
їм рівні права з чоловіками в галузі освіти, і, зокрема, забезпечити на 
основі рівності чоловіків і жінок:

a) однакові умови для орієнтації у виборі професії або спеціаль-
ності, для доступу до освіти і одержання дипломів у навчальних 
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закладах усіх категорій як у сільських, так і у міських районах; 
ця рівність забезпечується в дошкільній, загальній, спеціальній 
і вищій технічній освіті, а також в усіх видах професійної під-
готовки;

b) доступ до однакових програм навчання, однакових іспитів, ви-
кладацького складу однакової кваліфікації, шкільних примі-
щень і обладнання рівної якості;

c) усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і жі-
нок на всіх рівнях і у всіх формах навчання шляхом заохочення 
спільного навчання та інших видів навчання, що сприятимуть 
досягненню цієї мети, і, зокрема, шляхом перегляду навчальних 
посібників та шкільних програм і адаптації методів навчання;

d) однакові можливості одержання стипендій та іншої допомоги 
на освіту;

e) однакові можливості доступу до програм продовження освіти, 
включаючи програми поширення грамотності серед дорослих 
і програми функціональної грамотності, спрямовані, зокрема, 
на скорочення якомога швидше будь-якого розриву в знаннях 
чоловіків і жінок;

f) скорочення чисельності дівчат, які не закінчують школи, та роз-
роблення програм для дівчат і жінок, які передчасно залишили 
школу;

g) однакові можливості активно брати участь у заняттях спортом 
і фізичною підготовкою;

h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру для 
сприяння забезпеченню здоров’я і добробуту сімей, включаючи 
інформацію та консультації про планування розміру сім’ї.

 
Стаття 11

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб забез-
печити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права, зокрема:

a) право на працю як невід’ємне право всіх людей;
b) право на однакові можливості при найманні на роботу, в тому 
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числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні;
c) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування 

по службі та гарантію зайнятості, а також на користування всі-
ма пільгами і умовами роботи, на одержання професійної під-
готовки та перепідготовки, включаючи учнівство, професійну 
підготовку підвищеного рівня та регулярну підготовку; 

 d) право на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на 
рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід до 
оцінки якості роботи;

e) право на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію, 
безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших випад-
ках втрати працездатності, а також право на оплачувану від-
пустку;

f) право на охорону здоров’я та безпечні умови праці, включаючи 
захист репродуктивної функції.

2. Для запобігання дискримінації щодо жінок після одруження або 
народження дитини та гарантування їм ефективного права на працю 
держави-сторони вживають відповідних заходів для того, щоб:

a) заборонити, під загрозою застосування санкцій, звільнення з ро-
боти на підставі вагітності або відпустки по вагітності та пологах 
чи дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні;

b) ввести оплачувані відпустки або відпустки з порівняльною со-
ціальною допомогою по вагітності та пологах без втрати попе-
реднього місця роботи, старшинства або соціальної допомоги;

c) заохочувати надання необхідних додаткових соціальних по-
слуг, з тим щоб дозволити батькам поєднувати виконання сі-
мейних обов’язків з трудовою діяльністю та участю в громад-
ському житті, зокрема шляхом створення і розширення мережі 
закладів по догляду за дітьми;

d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності на 
тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена.

3. Законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться в 
цій статті, періодично має бути розглянуте в світлі науково-техніч-
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них знань, а також переглянуте, скасоване або розширене, наскільки 
це необхідно.

 Стаття 12

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації 
дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров’я, з тим щоб забезпе-
чити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до медичного обслуго-
вування, зокрема в тому, що стосується планування розміру сім’ї.

2. Поряд з положенням пункту 1 цієї статті держави-сторони за-
безпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності, 
пологів і післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, без-
платні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності та 
годування.

Стаття 13

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквіда-
ції дискримінації щодо жінок в інших сферах економічного та соці-
ального життя, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і 
жінок рівні права, зокрема:

a) право на сімейну допомогу;
b) право на одержання позик, застав під нерухоме майно та інших 

форм фінансового кредиту;
c) право брати участь у заходах, пов’язаних з відпочинком, занят-

тям спортом та в усіх галузях культурного життя.

 Стаття 14

1. Держави-сторони беруть до уваги особливі проблеми, з якими 
зустрічаються жінки, які проживають у сільській місцевості, та зна-
чну роль, яку вони відіграють у забезпеченні економічного добробуту 
своїх сімей, в тому числі їх діяльність у нетоварних галузях госпо-
дарства, та вживають усіх відповідних заходів щодо забезпечення 
застосування положень цієї Конвенції до жінок, які проживають у 
сільській місцевості.

2. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лікві-
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дації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб забез-
печити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку сіль-
ських районів та в одержанні переваг від такого розвитку і, зокрема, 
забезпечують таким жінкам право:

a) брати участь в опрацюванні та здійсненні планів розвитку на 
всіх рівнях;

b) на доступ до відповідного медичного обслуговування, вклю-
чаючи інформацію, консультації та обслуговування з питань 
планування розміру сім’ї;

c) безпосередньо користуватися благами програм соціального 
страхування;

d) одержувати всі види підготовки та формальної і неформаль-
ної освіти, включаючи функціональну грамотність, а також 
користуватися послугами всіх засобів общинного обслугову-
вання, консультативних служб з сільськогосподарських пи-
тань, зокрема для підвищення їх технологічного рівня;

e) організовувати групи самодопомоги та кооперативи, з тим щоб 
забезпечити рівний доступ до економічних можливостей шля-
хом роботи за наймом або незалежної трудової діяльності;

f) брати участь в усіх видах колективної діяльності;
g) на доступ до сільськогосподарських кредитів і позик, системи 

збуту, відповідної технології та на рівний статус у земельних і 
аграрних реформах;

h) користуватися належними умовами життя, особливо житло-
вими умовами, санітарними послугами, електро- і водозабез-
печенням, а також транспортом і засобами зв’язку.

 
Частина IV

 
Стаття 15

1. Держави-сторони визнають за жінками рівність з чоловіками 
перед законом.

2. Держави-сторони надають жінкам однакову з чоловіками гро-
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мадську правоздатність і однакові можливості її реалізації. Вони, 
зокрема, забезпечують їм рівні права при укладанні договорів і 
управлінні майном, а також рівне відношення до них на всіх етапах 
розгляду в судах і трибуналах.

3. Держави-учасниці погоджуються, що всі договори та всі інші 
приватні документи будь-якого роду, правовим наслідком яких є об-
меження правоздатності жінок, вважаються недійсними.

4. Держави-сторони надають чоловікам і жінкам однакові права 
щодо законодавства, яке стосується пересування осіб і свободи ви-
бору місця проживання та фактичного місцеперебування.
 

Стаття 16

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок в усіх питаннях, що стосуються шлю-
бу та сімейних стосунків, і, зокрема, забезпечують на основі рівності 
чоловіків і жінок:

a) однакові права щодо одруження;
b) однакові права на вільний вибір дружини і на одруження лише 

з своєї вільної і повної згоди;
c) однакові права та обов’язки під час шлюбу і після його розі-

рвання;
d) однакові права і обов’язки чоловіків і жінок як батьків неза-

лежно від їхнього сімейного стану в питаннях, що стосуються 
їхніх дітей; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

e) однакові права вільно вирішувати питання про кількість ді-
тей і проміжки між їх народженням та доступу до інформації, 
освіти, а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право;

f) однакові права та обов’язки бути опікунами, піклувальниками, 
довіреними особами та усиновителями дітей або здійснювати 
аналогічні функції, коли вони передбачені національним за-
конодавством; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

g) рівні особистві права чоловіка та дружини, в тому числі вибору 
прізвища, професії, заняття;
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h) рівні права подружжя щодо володіння, придбання, управління, 
користування та розпорядження майном як безплатно, так і за 
плату.

2. Заручини та шлюб дитини не мають юридичної сили, і вжи-
ваються всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, з метою ви-
значення максимального шлюбного віку та обов’язкової реєстрації 
шлюбів в актах громадянського стану.
 

Частина V
 

Стаття 17

1. Для розгляду ходу здійснення цієї Конвенції засновується Ко-
мітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (далі іменується «Комі-
тет»), що складається в момент набуття чинності Конвенцією з вісім-
надцяти, а після її ратифікації або приєднання до неї тридцять п’ятої 
держави-сторони, з двадцяти трьох експертів, що додержуються ви-
соких моральних принципів і компетентні в галузі, яку охоплює ця 
Конвенція. Цих експертів обирають держави-сторони з числа грома-
дян, експерти виступають як особистості, при цьому враховується 
справедливий географічний розподіл і представництво різних форм 
цивілізації, а також основних правових систем.

2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням з числа вне-
сених у список осіб, висунутих державами-сторонами. Кожна держа-
ва-сторона може висунути одну особу з числа своїх громадян.

3. Первісні вибори проводяться через шість місяців з дня набуття 
чинності цією Конвенцією. Принаймні за три місяці до строку про-
ведення кожних виборів Генеральний секретар Організації Об’єдна-
них Націй направляє державам-сторонам лист з пропозицією подати 
свої кандидатури протягом двох місяців. Генеральний секретар готує 
список, в якому в алфавітному порядку внесені всі висунуті таким 
чином особи із зазначенням держав-сторін, які їх висунули, і пред-
ставляє цей список державам-сторонам.
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4. Обрання членів Комітету проводиться на засіданні держав-
сторін, яке скликає Генеральний секретар в центральних установах 
Організації Об’єднаних Націй. На цьому засіданні, де дві третини 
держав-сторін складають кворум, особами, обраними в Комітет, 
вважаються ті кандидати, які дістають найбільшу кількість голосів 
і абсолютну більшість голосів представників держав-сторін, що при-
сутні та беруть участь у голосуванні.

5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Проте 
строк повноважень дев’яти членів, обраних на перших виборах, за-
кінчується через два роки, одразу ж після проведення перших вибо-
рів прізвища цих дев’яти членів визначає голова Комітету шляхом 
жеребкування.

6. Обрання п’яти додаткових членів Комітету проводиться відпо-
відно до положень пунктів 2, 3 і 4 цієї статті після ратифікації або 
приєднання до Конвенції тридцять п’ятої держави. Строк повнова-
жень двох додаткових членів, обраних таким чином, закінчується 
через два роки, прізвища цих двох членів визначає голова Комітету 
шляхом жеребкування.

7. Для заповнення непередбачених вакансій держава-сторона, екс-
перт якої перестав функціонувати як член Комітету, призначає іншо-
го експерта з числа своїх громадян за умови схвалення Комітетом.

8. Члени Комітету одержують затверджувану Генеральною Асамб-
леєю винагороду з коштів Організації Об’єднаних Націй в порядку 
і на умовах, встановлюваних Асамблеєю з урахуванням важливості 
обов’язків Комітету.

9. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає не-
обхідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення 
функцій Комітету відповідно до цієї Конвенції.
 

Стаття 18

1. Держави-сторони зобов’язані подавати Генеральному секрета-
реві Організації Об’єднаних Націй для розгляду Комітетом доповідь 



{ 24 

про законодавчі, судові, адміністративні або інші заходи, вжиті ними 
для виконання положень цієї Конвенції, та про прогрес, досягнутий 
у цьому напрямі:

 a) протягом одного року після набрання чинності цією Конвен-
цією щодо даної держави; та

b) після цього прийнамні щочотири роки і далі, коли цього ви-
магає Комітет.

2. У доповідях можуть зазначатися фактори та ускладнення, що 
впливають на виконання зобов’язань за Конвенцією.
 

Стаття 19

1. Комітет встановлює свої власні правила процедури.

2. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк.
 

Стаття 20

1. Комітет щорічно проводить засідання, як правило, протягом 
періоду, що не перевищує двох тижнів, з метою розгляду доповідей, 
поданих відповідно до статті 18 цієї Конвенції.

2. Засідання Комітету, як правило, проводяться в центральних 
установах Організації Об’єднаних Націй або в будь-якому іншому 
місці, визначеному Комітетом.
 

Стаття 21

1. Комітет щорічно через Економічну та Соціальну раду подає до-
повідь Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про свою 
діяльність та може вносити пропозиції і рекомендації загального ха-
рактеру, що грунтуються на вивченні доповідей та інформації, одер-
жаних від держав-сторін. Такі пропозиції та рекомендації загального 
характеру включаються у доповідь Комітету поряд із зауваженнями 
держав-сторін, якщо такі є.

2. Генеральний секретар надсилає Комісії доповіді Комітету щодо 
становища жінок.
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 Стаття 22

Спеціалізовані установи мають право бути представленими при 
розгляді питань про здійснення таких положень цієї Конвенції, що 
входять до сфери їхньої діяльності. Комітет може запропонувати спе-
ціалізованим установам подавати доповіді про здійснення Конвенції 
в галузях, що входять до сфери їхньої діяльності.
 

Частина VI
 

Стаття 23

Жодне в цій Конвенції не зачіпає будь-яких положень, що більше 
сприяють рівноправності між чоловіками і жінками і можуть бути:

a) в законодавстві держави-сторони; або
b) в будь-якій іншій міжнародній конвенції, договорі чи угоді, що 

мають силу для такої держави.
 

Стаття 24

Держави-сторони зобов’язані вживати всіх необхідних заходів на 
національному рівні щодо досягнення повної реалізації прав, визна-
них у цій Конвенції.
 

Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.

2. Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй призна-
чають депозитарієм цієї Конвенції.

3. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти зда-
ються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єдна-
них Націй.

4. Ця Конвенція відкрита для приєднання до неї всіх держав. При-
єднання здійснюється шляхом здачі документа про приєднання на 
зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй.
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 Стаття 26

 1. Прохання про перегляд цієї Конвенції може бути подане в будь-
який час будь-якою з держав-сторін шляхом письмового повідомлен-
ня на ім’я Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

2. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй, якщо 
вона визнає за необхідне вжиття будь-яких заходів, приймає рішен-
ня про те, яких саме заходів потрібно вжити щодо такого прохання.
 

Стаття 27

1. Ця Конвенція набуває чинності на тридцятий день після здачі на 
зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй 
двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або приєд-
нається до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання, ця Конвенція набуває чин-
ності на тридцятий день після здачі на зберігання її ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання.
 

Стаття 28

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй одержує 
і розсилає всім державам текст застережень, зроблених державами в 
момент ратифікації або приєднання.

 2. Застереження, не сумісне з цілями і завданнями цієї Конвенції, 
не допускається.

 3. Застереження можуть бути зняті в будь-який час шляхом від-
повідного повідомлення, направленого на ім’я Генерального секре-
таря, який потім повідомляє про це всі держави-сторони. Таке по-
відомлення набуває чинності з дня його отримання.

Стаття 29

 1. Будь-який спір між двома або кількома державами-сторона-
ми щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, не вирішений 
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шляхом переговорів, передається на прохання однієї із сторін на ар-
бітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців з моменту подачі 
заяви про арбітражний розгляд сторонам не вдалося досягти згоди 
щодо організації арбітражного розгляду, будь-яка з цих сторін може 
передати даний спір до Міжнародного Суду шляхом подачі заяви 
відповідно до Статуту Суду ( 995_010).

 2. Кожна держава-сторона може під час підписання чи ратифіка-
ції цієї Конвенції або приєднання до неї заявити про те, що вона не 
вважає себе пов’язаною зобов’язаннями, що містяться в пункті 1 цієї 
статті. Інші держави-сторони не несуть зобов’язань, що випливають 
із зазначеного пункту даної статті, щодо будь-якої держави-сторони, 
яка зробила подібне застереження.

3. Будь-яка держава-сторона, що зробила застереження відповід-
но до пункту 1 цієї статті, може в будь-який час зняти своє застере-
ження шляхом повідомлення Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй.
 

Стаття 30

Ця Конвенція, тексти якої англійською, арабською, іспанською, 
китайською, російською та французькою мовами є цілком автентич-
ними, здається на зберігання Генеральному секретареві Організації 
Об’єднаних Націй.
 



Національне 
законодавство 
з питань 
ґендерної 
рівності
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків

Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і 
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом право-
вого забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціаль-
них тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між 
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані 
їм Конституцією (254к/96-ВР) і законами України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні:

рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв 
за ознакою статі;

рівні можливості жінок і чоловіків - рівні умови для реалізації рів-
них прав жінок і чоловіків;

дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що вира-
жають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, 
якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визна-
ння, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод 
людини для жінок і чоловіків;

позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення 
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні 
права, надані їм Конституцією (254к/96-ВР) і законами України;

сексуальні домагання - дії сексуального характеру, виражені сло-
весно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, 
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які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального 
чи іншого підпорядкування;

ґендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та 
рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей 
брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

ґендерно-правова експертиза - аналіз чинного законодавства, про-
ектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання ви-
сновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.

 Стаття 2. Законодавство з питань забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків

Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків складається з Конституції України (254к/96-
ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила між-
народного договору.

 Стаття 3. Основні напрями державної політики щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків спрямована на:

 утвердження ґендерної рівності;
 недопущення дискримінації за ознакою статі;
 застосування позитивних дій;
 забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті сус-
пільно важливих рішень;

 забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 
поєднання професійних та сімейних обов’язків;

 підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і 
батьківства;
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 виховання і пропаганду серед населення України культури 
ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у 
цій сфері;

 захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримі-
націю за ознакою статі.

 Стаття 4. Ґендерно-правова експертиза

Чинне законодавство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У 
разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта прин-
ципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ви-
сновок ґендерно-правової експертизи надсилається до органу, який 
прийняв такий нормативно-правовий акт.

Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється 
з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.

Проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-право-
вій експертизі. Висновок ґендерно-правової експертизи є обов’яз-
ковою складовою пакета документів, що подаються разом з проек-
том нормативно-правового акта до розгляду.

Порядок проведення ґендерно-правової експертизи визначає Ка-
бінет Міністрів України.

Стаття 5. Відображення органами державної статистики показни-
ків становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпе-
чує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист 
та використання статистичних даних щодо показників становища 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, групуючи їх за ста-
тями.

Статистичні дані, зазначені в частині першій цієї статті, є не-
від’ємною складовою державної статистичної звітності.
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Стаття 6. Заборона дискримінації за ознакою статі

Дискримінація за ознакою статі забороняється.

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
 спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та груд-
ного вигодовування дитини;

 обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, перед-
бачена законом;

 різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена 
законом;

 особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’я-
зані з охороною їх репродуктивного здоров’я;

 позитивні дії.

 Розділ II. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ
 ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Стаття 7. Органи, установи та організації, наділені повноваження-
ми у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків

Органами, установами та організаціями, наділеними повнова-
женнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, є:

 Верховна Рада України;
 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 Кабінет Міністрів України;
 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків;

 органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, визначені в їх складі уповноважені особи (координатори) 
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків;

 об’єднання громадян.
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
підприємства, організації та установи, об’єднання громадян сприя-
ють збалансованому представництву статей в управлінні та прийнят-
ті рішень. Для досягнення мети цього Закону у своїй діяльності вони 
можуть застосовувати позитивні дії.

 Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України у сфері забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 Верховна Рада України:
 визначає основні засади ґендерної політики держави;
 застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 у межах, передбачених Конституцією України (254к/96-ВР), 
здійснює парламентський контроль за виконанням законо-
давчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків.

Cтаття 9. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
 у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод 
людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі;
 у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 Кабінет Міністрів України:
 забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямова-
ної на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і 
чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
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 приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної 
рівності та забезпечує його виконання;

 розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів ви-
конавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності;

 організовує підготовку державної доповіді про виконання в 
Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок (995_207);

 враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті норматив-
но-правових актів;

 затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи;
 здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законо-
давством України.

 Стаття 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрально-
го органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

 бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 здійснює координацію заходів міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, спрямованих на впровадження 
ґендерної рівності;

 проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах ма-
сової інформації, організовує проведення просвітницьких за-
ходів з питань забезпечення ґендерної рівності;

 здійснює розроблення заходів, спрямованих на реалізацію за-
безпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у 
всіх сферах життя суспільства;

 формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної 
рівності;

 здійснює контроль за дотриманням ґендерної рівності при ви-
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рішенні кадрових питань у центральних та місцевих органах 
виконавчої влади;

 організовує навчання державних службовців з питань реаліза-
ції рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 разом з іншими центральними органами виконавчої влади здій-
снює підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань 
забезпечення ґендерної рівності;

 здійснює організацію наукових і експертних досліджень з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх 
припинення;

 здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення 
рівних прав та можливостей в різних сферах життєдіяльності;

 узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної 
рівності;

 розглядає звернення громадян з питань дискримінації за озна-
кою статі;

 веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою 
статі та вносить пропозиції щодо їх усунення;

 здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповід-
ними органами зарубіжних країн з питань статусу жінок та до-
тримання міжнародних стандартів рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків.

 Стаття 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в 
межах своєї компетенції:

 забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та мож-
ливостей;

 здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних 
програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків;
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 створюють умови для поєднання жінками і чоловіками профе-
сійних і сімейних обов’язків;

 забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаю-
чи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного ви-
ховання та забезпечення дитячого дозвілля;

 провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності;
 співпрацюють з об’єднаннями громадян щодо забезпечення 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

 подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;
 дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

 здійснюють позитивні дії.

В органах виконавчої влади визначається уповноважена особа 
(координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків.

Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) по-
кладається на одного із заступників міністра, заступника керівника 
іншого органу виконавчої влади.

Органи виконавчої влади можуть утворювати консультативно-
дорадчі органи, призначати радників з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків.

За рішенням відповідної місцевої ради у складі виконавчого ор-
гану відповідної ради може визначатись уповноважена особа (коор-
динатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків.

Стаття 13. Повноваження уповноважених осіб (координаторів) з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції 
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щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, у 
межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі:

 урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків у відповідній сфері діяльності;

 проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та 
вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою по-
долання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній 
території чи в галузі;

 співробітництва з об’єднаннями громадян, узагальнення інфор-
мації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотриман-
ня рівності жінок і чоловіків, та спільного вироблення шляхів 
усунення дискримінації за ознакою статі;

 здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяль-
ності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

 вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культу-
ри населення;

 організації прийому громадян з питань дискримінації за озна-
кою статі;

 розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, вивчення при-
чин, що їх зумовлюють;

 навчання працівників центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування з питань ґен-
дерної проблематики;

 вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за озна-
кою статі.

Стаття 14. Права об’єднань громадян у забезпеченні рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків

Об’єднання громадян можуть:
 брати участь у розробці рішень, що приймаються органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань 
ґендерної рівності;
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 брати участь у реалізації загальнодержавних та регіональних 
програм;

 делегувати своїх представників до складу консультативно-до-
радчих органів, що створюються при органах виконавчої влади 
та органах місцевого самоврядування;

 проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків;

 здійснювати іншу діяльність відповідно до свого статуту та за-
конодавства України щодо забезпечення ґендерної рівності.

Розділ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Стаття 15. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у виборчому процесі

Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечу-
ються законодавством України.

Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у 
народні депутати України в багатомандатному загальнодержавно-
му виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чолові-
ків у відповідних виборчих списках.

Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії.

Стаття 16. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків у сфері державної служби та служби в органах місцевого само-
врядування

Призначення на державну службу та службу в органи місцевого 
самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кан-
дидатур кожної статі.

Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну служ-
бу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її прохо-
дження забороняється.

Керівники органів державної влади та органів місцевого само-
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врядування зобов’язані забезпечити рівний доступ громадян до дер-
жавної служби та служби в органах місцевого самоврядування від-
повідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі 
претендента.

Формування кадрового резерву для заміщення посад державних 
службовців і посад в органах місцевого самоврядування, просування 
їх по службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можли-
востей для жінок і чоловіків.

Дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнен-
ня збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуван-
ням категорій посад службовців.

Розділ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Стаття 17. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у 
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовці.

Роботодавець зобов’язаний:
 створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам 
здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

 забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудо-
ву діяльність із сімейними обов’язками;

 здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однако-
вій кваліфікації та однакових умовах праці;

 вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здо-
ров’я умов праці;

 вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних 
домагань.

Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про ва-
кансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за ви-
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нятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно осо-
бами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із 
статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості 
про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на 
досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різ-
них сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій пра-
цівників.

 Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання
 колективних договорів та угод

У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових 
відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні 
договори) угоди (договори) мають включати положення, що забез-
печують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із зазначенням 
строків реалізації відповідних положень.

При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:
 покладання обов’язків уповноваженого з ґендерних питань 
- радника керівника підприємства установи та організації, їх 
структурних підрозділів на одного з працівників на громад-
ських засадах;

 комплектування кадрами і просування працівників по роботі з 
дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо 
якої в них існує дисбаланс;

 усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоло-
віків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на 
базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджет-
ній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки 
(перепідготовки) кадрів.

Стаття 19. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
 чоловіків у сфері підприємництва

Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості 
у здійсненні підприємницької діяльності.
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На державному та регіональному рівнях з урахуванням статис-
тичних показників можуть здійснюватися позитивні дії для усунення 
дисбалансу в підприємницькій діяльності жінок і чоловіків шляхом 
заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів, 
проведення бізнес-тренінгів та інших заходів.

 Стаття 20. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
 чоловіків у сфері соціального захисту

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, під-
приємства, установи та організації рівною мірою враховують інтер-
еси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального 
захисту.

Погіршення становища осіб будь-якої статі в разі застосування 
системи соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціаль-
ної допомоги є неприпустимим.

 Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА
 МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

Стаття 21. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
 чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці

Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у 
здобутті освіти.

Навчальні заклади забезпечують:
 рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних 
закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам;

 підготовку та видання підручників, навчальних посібників, 
вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу про-
фесійних і сімейних обов’язків.

Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки за-
безпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників 
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та навчальних посібників для навчальних закладів щодо відповід-
ності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків.

До навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів пере-
підготовки кадрів включаються дисципліни, які вивчають питання 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та фа-
культативне вивчення правових засад ґендерної рівності на основі 
гармонізації національного і міжнародного законодавства.

Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
 ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Стаття 22. Оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуаль-
них домагань

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискриміна-
цію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань, 
має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохо-
ронних органів держави та суду.

Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати по-
відомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і 
чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у 
разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо 
застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.

Стаття 23. Відшкодування матеріальних збитків та моральної
 шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою
 статі чи сексуальних домагань
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Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та мо-
ральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі 
чи сексуальних домагань. Моральна шкода відшкодовується неза-
лежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та 
не пов’язана з їх розміром.

Порядок відшкодування матеріальних збитків та моральної шко-
ди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуаль-
них домагань, визначається законом.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про
 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну, ад-
міністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

 Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо вне-
сення до законів України змін, які випливають із цього Закону;

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом;

 забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випли-
вають із цього Закону;

 забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нор-
мативно-правових актів, що суперечать вимогам цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2866-IV
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 З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про попередження насильства в сім’ї

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 10, ст.70) {Із змінами, внесеними згідно із 

Законами N 609-V (609-16) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 599-VI (599-17 

) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.153} 

У тексті Закону України слова «у справах неповнолітніх» замінено словами «у спра-

вах дітей» згідно із Законом N 609-V (609-16) від 07.02.2007} 

Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження 
насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здій-
снення заходів з попередження насильства в сім’ї. 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у та-
кому значенні: 

насильство в сім’ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по 
відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують консти-
туційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і на-
носять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному 
здоров’ю;

фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї 
іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести 
або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи пси-
хічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності; 

сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного чле-
на сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексу-
ального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї; 

психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією од-
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ного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом образ або по-
гроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється 
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдава-
тися або завдається шкода психічному здоров’ю;

економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним чле-
ном сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи ко-
штів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може 
призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи пси-
хічного здоров’я; 

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які 
перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або не-
прямої лінії споріднення за умови спільного проживання; 
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

жертва насильства в сім’ї - член сім’ї, який постраждав від фізич-
ного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з 
боку іншого члена сім’ї; 

попередження насильства в сім’ї - система соціальних і спеціаль-
них заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють 
вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке го-
тується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, ви-
нних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілі-
тація жертв насильства в сім’ї; 

реальна загроза вчинення насильства в сім’ї - погроза вчинення 
одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, передба-
чених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати 
її виконання; 

захисний припис - спеціальна форма реагування служби дільнич-
них інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей щодо 
захисту жертви насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насиль-
ство в сім’ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насиль-
ства в сім’ї; 
{Абзац дванадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 599-VI (599-17) від 

25.09.2008} 
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корекційна програма – програма, спрямована на формування гу-
маністичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї 
особи, яка вчинила насильство в сім’ї. {Статтю 1 доповнено абзацом 
тринадцятим згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в сім’ї 

Законодавство про попередження насильства в сім’ї складається з 
Конституції України (254к/96-ВР), цього Закону, інших норматив-
но-правових актів, які регулюють відносини щодо попередження 
насильства в сім’ї. 

Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення за-
ходів з попередження насильства в сім’ї 

1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї в межах 
наданих їм повноважень покладається на: 

1) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань по-
передження насильства в сім’ї; 

2) відповідні підрозділи органів внутрішніх справ; 
{Пункт 2 частини першої статті 3 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

3) органи опіки і піклування; 
4) спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 

та жертв такого насильства: 
кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї 

або існує реальна загроза його вчинення (далі - кризові центри); 
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї.

{Пункт 4 частини першої статті 3 в редакції Закону N 599-VI ( 599-17 ) від 25.09.2008 } 

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, 
об’єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у 
здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї. 

Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства 
в сім’ї
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1. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в 
сім’ї є: 

 заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, сто-
совно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї; 

 висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, стосовно 
якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, бажання 
на вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї у разі, якщо 
повідомлення або заява надійшли не від нього особисто; 

 отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або 
реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи не-
дієздатного члена сім’ї.

2. Заява та повідомлення про застосування насильства в сім’ї або 
реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання 
постраждалого органами, зазначеними в пунктах 1 та 2 частини пер-
шої статті 3 цього Закону. 

3. Орган, до якого надійшла заява або надійшло повідомлення про 
вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, роз-
глядає заяву чи повідомлення та вживає в межах своїх повноважень 
передбачені законом заходи з попередження насильства в сім’ї. 

4. Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства 
в сім’ї або реальну загрозу його вчинення затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

Розділ II ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА 
В СІМ’Ї 

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу вико-
навчої влади з питань попередження насильства в сім’ї 

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань по-
передження насильства в сім’ї: 

 бере участь в розробленні та реалізує державну політику щодо 
попередження насильства в сім’ї;
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 координує діяльність відповідних підрозділів органів внутріш-
ніх справ, органів опіки і піклування у питаннях попередження 
насильства в сім’ї; 

{Абзац третій статті 5 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

 визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих уста-
нов для жертв насильства в сім’ї та організовує роботу з їх 
створення; 

{Абзац четвертий статті 5 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 
 здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізова-
них установ для жертв насильства в сім’ї; 

 розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо про-
ходження корекційної програми та організовує забезпечення 
кризових центрів такими методичними рекомендаціями; 

{Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

 здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім’ї 
відповідно до законодавства; 

 організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні 
та кримінологічні дослідження насильства в сім’ї; 

 надає органам виконавчої влади та органам місцевого само-
врядування, підприємствам, установам і організаціям неза-
лежно від форми власності, об’єднанням громадян, окремим 
громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з 
питань попередження насильства в сім’ї;

 організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну ро-
боту серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення 
насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про 
права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 

 організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну ро-
боту серед громадськості про проблему насильства в сім’ї та 
заходи, які існують з попередження насильства в сім’ї; 

{Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

 організовує проходження корекційної програми особами, які 
вчинили насильство в сім’ї; 

{Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 
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 звертається до центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування за наданням відпо-
відної допомоги жертвам насильства в сім’ї; 

 приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення на-
сильства в сім’ї і реальну загрозу його вчинення; 

 направляє жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно 
яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих 
установ для жертв насильства в сім’ї. 

Стаття 6. Повноваження відповідних підрозділів органів внутріш-
ніх справ щодо попередження насильства в сім’ї
{Назва статті 6 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

1. В органах внутрішніх справ заходи щодо попередження насиль-
ства в сім’ї здійснюють служба дільничних інспекторів міліції та кри-
мінальна міліція у справах дітей, які: 

 виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства 
в сім’ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо їх 
усунення; 

 беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення 
насильства в сім’ї, та проводять виховно-попереджувальну 
роботу з ними; 

 відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному 
обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілак-
тичну роботу; 

 виносять офіційні попередження членам сім’ї про неприпус-
тимість вчинення насильства в сім’ї; 

 приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визна-
чених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї 
або про реальну загрозу його вчинення; 

 вживають відповідних заходів щодо припинення насильства 
в сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання 
реальної загрози вчинення насильства в сім’ї; 

 повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинен-
ня насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про 
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права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 
 направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих уста-
нов для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого 
насильства;

 виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим За-
коном; 

 контролюють виконання вимог захисних приписів; 
 направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до кризових 
центрів для проходження корекційної програми; 

 взаємодіють із спеціально уповноваженим органом виконавчої 
влади з питань попередження насильства в сім’ї, з органами 
опіки і піклування та спеціалізованими установами для осіб, 
які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства у 
питаннях попередження насильства в сім’ї;

 надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї 
на запит уповноважених органів;

 здійснюють інші повноваження щодо попередження насиль-
ства в сім’ї, передбачені законом.

{Частина перша статті 6 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

2. Повноваження кримінальної міліції у справах дітей поширю-
ються на випадки, коли жертва насильства в сім’ї або особа, стосовно 
якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, а також осо-
ба, що вчинила насильство в сім’ї, не досягли 18-річного віку. 

Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо поперед-
ження насильства в сім’ї 

Органи опіки і піклування: 
 надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті 
законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і прожи-
вають у сім’ях, дітям-сиротам, які залишилися без піклування 
батьків і виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), при-
йомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а також чле-
нам сім’ї, визнаним в судовому порядку недієздатними, у ви-
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падках, коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза 
вчинення насильства в сім’ї;

 представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних 
членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї або стали жертвами 
насильства в сім’ї; 

{Абзац третій статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

 здійснюють інші повноваження щодо попередження насиль-
ства в сім’ї, передбачені законом. 

Стаття 8. Кризові центри 

1. Кризові центри створюються місцевими державними адміні-
страціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконав-
чої влади з питань попередження насильства в сім’ї відповідно до 
соціальних потреб регіону. 

2. Кризові центри можуть також створюватися органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 
благодійними фондами, об’єднаннями громадян і окремими грома-
дянами за погодженням із спеціально уповноваженим органом вико-
навчої влади з питань попередження насильства в сім’ї і реєструють-
ся в порядку, визначеному законом. 

3. Працівники кризових центрів: 
 здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали 
жертвами насильства в сім’ї; 

 здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для 
проходження корекційної програми; 

 організують надання необхідної психологічної, педагогічної, 
медичної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати 
або стали жертвами насильства в сім’ї; 

 розробляють корекційні програми та організовують їх прохо-
дження особами, які вчинили насильство в сім’ї; 

 відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового 
перебування членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами 
насильства в сім’ї; 
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 повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинен-
ня насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про 
права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 

 повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримі-
нальну міліцію у справах дітей про виявлені факти реальної за-
грози застосування насильства в сім’ї або про факти вчинення 
такого насильства; 

 вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних про-
явів насильства в сім’ї; 

 надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї 
на запит уповноважених органів; 

 забезпечують збереження конфіденційної інформації щодо 
осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу; 

 взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими ор-
ганізаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з 
питань попередження насильства в сім’ї.

{Частина третя статті 8 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

4. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користують-
ся правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з зобра-
женням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства 
в сім’ї 

1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї 
створюються відповідно до законодавства, що регламентує створен-
ня закладів охорони здоров’я. Центри медико-соціальної реабілітації 
жертв насильства в сім’ї можуть створюватися в системі діючих за-
кладів охорони здоров’я. 

2. В центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 
сім’ї поміщаються жертви насильства в сім’ї (з їхньої згоди або на 
їхнє прохання) на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо 
неповнолітніх членів сім’ї необхідна згода одного з батьків, усинови-
телів, опікуна чи піклувальника, у разі, якщо вони не зазнали насиль-
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ства від одного з них, або органу опіки і піклування.
{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

3. Жертви насильства в сім’ї перебувають у центрах медико-со-
ціальної реабілітації протягом терміну, необхідного для їхнього лі-
кування та психо-соціальної реабілітації. За їхнім бажанням вони 
можуть пройти курс лікування та психо-соціальної реабілітації ам-
булаторно. 

4. Працівники центрів медико-соціальної реабілітації жертв на-
сильства в сім’ї: 

 надають жертвам насильства в сім’ї первинну медико-санітар-
ну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допо-
моги на підставах та в порядку, передбачених Законом України 
«Про психіатричну допомогу», іншими законами; 

 за необхідності направляють жертв насильства в сім’ї для від-
повідного подальшого лікування; 

 організовують надання юридичних консультацій жертвам на-
сильства в сім’ї;

 повідомляють про вчинене насильство в сім’ї службу дільничних 
інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах дітей; 

 надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї 
на запит уповноважених органів. 

Розділ III СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї 

1. Члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, виноситься офіцій-
не попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, 
за умови відсутності в його діях ознак злочину, службою дільничних 
інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах дітей, про 
що йому повідомляється під розписку. 
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2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насиль-
ства в сім’ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його ви-
несення досягла 16-річного віку. 

3. У разі вчинення особою насильства в сім’ї, після отримання 
нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення на-
сильства в сім’ї, ця особа направляється до кризового центру для 
проходження корекційної програми, а також щодо неї у випадках і в 
порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено захисний 
припис. 

Проходження корекційної програми для такої особи є обов’язковим.
{Частина третя статті 10 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

{Статтю 11 виключено на підставі Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2008}

Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілак-
тичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї 

1. Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про 
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, служба дільничних 
інспекторів міліції чи кримінальна міліція у справах дітей беруть на 
профілактичний облік. 

2. Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили на-
сильство в сім’ї, проводиться органами, які брали особу на такий об-
лік, якщо протягом року після останнього факту вчинення насиль-
ства в сім’ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім’ї. 

3. Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття з 
профілактичного обліку членів сім’ї, яким було винесено офіційне 
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, за-
тверджуються Міністерством внутрішніх справ України. 

Стаття 13. Захисний припис 

1. Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офі-
ційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в 
сім’ї, дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної 
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служби у справах дітей за погодженням з начальником відповідного 
органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захис-
ний припис. 

2. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в 
діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину. 

3. Захисний припис може бути винесений до осудної особи, яка на 
момент винесення захисного припису досягла 16-річного віку. 

4. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може 
бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви 
насильства в сім’ї, а саме: 

 чинити конкретні акти насильства в сім’ї; 
 отримувати інформацію про місце перебування жертви насиль-
ства в сім’ї; 

 розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насиль-
ства в сім’ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме 
особі, яка вчинила насильство в сім’ї; 

 відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово пе-
ребуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї; 

 вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї. 

5. Зазначені у частині четвертій цієї статті обмеження встановлю-
ються на термін до 90 діб з дня погодження захисного припису з про-
курором.
{Частина п’ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 599-VI (599-

17) від 25.09.2008} 

Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім’ї 
у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї 

Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім’ї, ко-
штів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства в сім’ї 
у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї прийма-
ється судом в установленому законом порядку за позовом адміні-
страції спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї. 
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Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ 
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї 

Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть кримінальну, 
адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно 
до закону. 

Розділ V ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, 
НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 16. Джерела фінансування органів, на які покладається здій-
снення заходів з попередження насильства в сім’ї, і спеціалізованих 
установ для жертв насильства в сім’ї 

1. Фінансування органів та установ з попередження насильства 
в сім’ї, які належать до системи органів виконавчої влади чи органів 
місцевого самоврядування, здійснюється за рахунок коштів бюджету 
відповідного рівня. 

2. Фінансування спеціалізованих установ для жертв насильства в 
сім’ї, створених підприємствами, установами, організаціями, благо-
дійними фондами, об’єднаннями громадян чи окремими громадяна-
ми, здійснюється за рахунок їхніх власних коштів. 

3. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї мають 
право на регресний позов про відшкодування коштів на утримання 
жертв насильства в сім’ї до осіб, які вчинили насильство в сім’ї. 

Розділ VI ОХОРОНА ПРАВ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 17. Охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів з по-
передження насильства в сім’ї 
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1. Членам сім’ї, стосовно яких здійснюються заходи з поперед-
ження насильства в сім’ї, держава гарантує охорону прав і законних 
інтересів.

2. Посадові особи та працівники, які здійснюють заходи з попе-
редження насильства в сім’ї, не можуть розголошувати відомості про 
особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв’язку з виконан-
ням їх службових обов’язків. 

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опу-
блікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання 
чинності цим Законом: 

 підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України про-
позиції щодо приведення законів України у відповідність із 
цим Законом; 

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; 

 відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття норма-
тивно-правових актів, передбачених цим Законом;

 забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що 
суперечать цьому Закону. 

Президент України Л.КУЧМА 

 м. Київ, 15 листопада 2001 року 
N 2789-III
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МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ  
У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

Н А К А З 
14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 липня 2006 р. 
за N 824/12698 

 
Про затвердження Порядку взаємодії 
суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, 
які опинилися у складних життєвих обставинах 
 
Відповідно до законів України «Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю» ( 2558-14 ), «Про соціальні послуги» (966-15), «Про по-
передження насильства в сім’ї» ( 2789-14 ) та з метою подолання сі-
мейного неблагополуччя, захисту прав членів сім’ї, створення умов 
для нормального розвитку й виховання дітей у сім’ї 

Н А К А З У Є М О: 

1. Затвердити Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 
сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (додається). 

2. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Мі-
ністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки 



59 }

України, Міністерству праці та соціальної політики України, Мі-
ністерству транспорту та зв’язку України, Міністерству внутрішніх 
справ України, Державному департаменту України з питань вико-
нання покарань та їх територіальним підрозділам забезпечити орга-
нізацію виконання положень Порядку взаємодії суб’єктів соціальної 
роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

3. Державній соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді (Тол-
стоухова С.В.) у встановлений термін подати цей наказ на державну 
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 
1992 року N 493 ( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі 
змінами). 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
Міністрів України у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, 
освіти і науки, праці та соціальної політики, транспорту та зв’язку, 
внутрішніх справ, заступника Голови Державного департаменту 
України з питань виконання покарань згідно з функціональним роз-
поділом та на директора Державної соціальної служби для сім’ї, дітей 
та молоді. 

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко 

Міністр охорони здоров’я України Ю.В.Поляченко 

Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко 

Міністр праці та соціальної політики України І.Я.Сахань 

Міністр транспорту та зв’язку України В.В.Бондар 

Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко 

Голова Державного департаменту України з питань виконання 
покарань В.В.Кощинець 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства України 

у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства транспорту та зв’язку України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 

Державного департаменту 
України з питань виконання покарань 

14.06.2006 
N 1983/388/452/221/556/596/106 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 липня 2006 р. 
за N 824/12698 
 

ПОРЯДОК 
взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, 
які опинилися у складних життєвих обставинах 

1. Загальні положення 

Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного 
механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах.

Упровадження у практику даного Порядку сприятиме підтримці 
членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у вирі-
шенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою 
власних засобів і можливостей; попередженню виникнення нових 
складних життєвих обставин; створенню умов для подальшого само-
стійного розв’язання життєвих проблем, що виникають. 

2. Дія цього Порядку поширюється на: 
 управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту обласних 
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(районних, міських) державних адміністрацій, Міністерство у 
справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Респу-
бліки Крим;

 обласні, міські, районні, районні в містах служби у справах не-
повнолітніх;

 республіканський (Автономної Республіки Крим), облас-
ні, міські, районні, районні в містах, сільські та селищні цен-
три соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центри 
СССДМ);

 Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 
управління (відділи) охорони здоров’я обласних (міських, ра-
йонних) державних адміністрацій;

 заклади охорони здоров’я;
 Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
управління (відділи) освіти і науки обласних, міських та ра-
йонних державних адміністрацій;

 дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкіль-
ні навчальні заклади;

 органи праці та соціального захисту населення;
 відділи з питань взаємодії із засобами масової інформації та 
громадськістю, організаційно-аналітичної роботи Міністерства 
транспорту та зв’язку України;

 органи внутрішніх справ;
 установи виконання покарань. 

3. Об’єкти соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах: 

 сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах 
і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю 
батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або ал-
когольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням 
у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, 
безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і нега-
тивними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, 
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якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як та-
кий, що потребує працевлаштування;

 сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка;
 сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному 
утриманні. 

4. Порядок соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах 
1. Виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Інформацію про сім’ї, які опинилися у складних життєвих обста-
винах, може отримувати будь-який із суб’єктів соціальної роботи, 
визначений даним Порядком, у вигляді особистої заяви громадяни-
на або звернення про допомогу одного з членів сім’ї, від організацій, 
установ, підприємств, сільських і селищних рад, міських та районних 
у містах державних адміністрацій, органів охорони здоров’я, освіти, 
внутрішніх справ, установ виконання покарань, яку передають до 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Не допускається розголошення відомостей про особисте життя 
членів сім’ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, та іншої 
інформації особистого характеру, які стали відомі під час здійснення 
соціального супроводу. 

2. Соціальне інспектування

На підставі отриманої інформації центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді спільно зі службами у справах неповнолітніх та 
(у разі потреби) із залученням інших суб’єктів здійснюють соціальне 
інспектування сім’ї (визначають її склад, основні проблеми і потреби 
її членів тощо), за результатами якого складається акт обстеження 
житлово-побутових умов сім’ї. На підставі отриманої під час соціаль-
ного інспектування інформації центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді формують та ведуть загальний банк даних цих сімей 
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у журналі обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обстави-
нах (додаток 1).

Об’єктами формування загального банку даних для соціального 
супроводу є сім’ї, яких узято на облік у журналі обліку сімей, які опи-
нилися у складних життєвих обставинах. 

3. Діяльність дорадчого органу

Для здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із 
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, та комплек-
сного вирішення питань сім’ї, яка опинилася в складних життєвих 
обставинах, при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту створю-
ється дорадчий орган.

До складу дорадчого органу входять: начальник управління (від-
ділу) у справах сім’ї, молоді та спорту, директор центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, начальник служби у справах неповно-
літніх та за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді 
та спорту: керівники управлінь охорони здоров’я, керівники управ-
лінь освіти і науки, керівники органів праці та соціального захисту 
населення, керівники органів внутрішніх справ, керівники установ 
виконання покарань, керівники інших структурних підрозділів міс-
цевої адміністрації, представники підприємств, установ, організацій 
та об’єднань громадян.

На засіданні дорадчого органу в присутності суб’єктів соціальної 
роботи розглядаються матеріали про стан сім’ї, яка опинилася у склад-
них життєвих обставинах (заява, акт обстеження житлово-побутових 
умов), можлива присутність сім’ї. Більшістю голосів приймається рі-
шення про взяття сім’ї під соціальний супровід або відсутність такої 
необхідності та розподіляються функції кожного суб’єкта стосовно 
вирішення складних життєвих обставин цієї сім’ї, після чого центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заводиться облікова карт-
ка встановленого зразка (додаток 2). 
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4. Соціальний супровід

Після прийняття рішення дорадчого органу центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді разом вживаються заходи щодо 
взяття сім’ї під соціальний супровід, розробляється план соціального 
супроводу цієї сім’ї, установлюється термін здійснення соціального 
супроводу.

При потребі справа розглядається на засіданні дорадчого органу 
повторно і вирішується питання щодо продовження або припинення 
соціального супроводу цієї сім’ї. 

5. Припинення соціального супроводу

Соціальний супровід може припинятися у разі:
 подолання сім’єю складної життєвої ситуації;
 відмови сім’ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам;
 переїзду сім’ї (суб’єкт, який здійснює соціальний супровід, пови-
нен повідомити відповідний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді за новим місцем проживання (перебування) цієї 
сім’ї, якщо воно відоме).

За наявності вищезазначених причин для припинення супроводу 
спільним рішенням на засіданні дорадчого органу сім’я, яка перебу-
вала в складних обставинах, знімається з супроводу, що фіксується 
в обліковій картці. 

5. Функції суб’єктів соціальної роботи 

1. Управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту обласних 
(районних, міських) державних адміністрацій, Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим:

 проводять засідання дорадчого органу;
 організують оздоровлення та відпочинок дітей та молоді з сімей, 
які опинилися у складних життєвих обставинах;

 сприяють працевлаштуванню та зайнятості членів сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах;
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 звертаються з клопотанням до інших структурних підрозділів 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організацій з метою сприяння у 
наданні необхідної допомоги сім’ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах;

 сприяють вирішенню питання щодо надання сім’ям означеної 
категорії матеріальної (грошової чи натуральної) допомоги. 

2. Обласні, міські, районні, районні в містах служби у справах не-
повнолітніх:

 беруть участь у роботі дорадчого органу;
 повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді про виявлення сімей з дітьми, у яких є випадки насильства в 
сім’ї, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 
вчинення тощо;

 порушують питання про вилучення дитини із сім’ї при безпосе-
редній загрозі її життю і здоров’ю, у разі потреби - про призна-
чення опікуна (піклувальника), тимчасове влаштування дитини, 
передачу в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, ін-
тернатний заклад;

 вживають заходів щодо захисту житлових та майнових прав ді-
тей;

 здійснюють спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді соціальне інспектування сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах;

 беруть участь у судових засіданнях з розгляду справ, за якими 
проходять неповнолітні, надають судам інформацію про їхній 
соціальний стан. 

3. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, місь-
кі, районні, районні в містах, сільські та селищні центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді:

 координують здійснення соціального супроводу сімей, які опи-
нилися у складних життєвих обставинах;
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 ініціюють засідання дорадчого органу шляхом подання відповід-
них матеріалів до управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту про виявлення сімей, які опинилися у складних життє-
вих обставинах;

 готують матеріали до особової справи сім’ї на засідання дорадчо-
го органу;

 здійснюють діагностування сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, у тому числі обов’язкове соціальне інспек-
тування;

 забезпечують системний облік сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, шляхом формування відповідного банку 
даних;

 розробляють спільно із сім’єю, яка опинилася у складних життє-
вих обставинах, план її супроводу;

 здійснюють соціальний супровід сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, шляхом надання її членам комплексу 
адресних соціальних послуг як необхідної підтримки, допомоги 
і самодопомоги;

 здійснюють заходи щодо попередження насильства в сім’ї або 
реальної загрози його вчинення відповідно до Інструкції щодо 
порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, 
служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для 
молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів 
з попередження насильства в сім’ї, затвердженої наказом Мініс-
терства України у справах сім’ї, дітей та молоді та Міністерства 
внутрішніх справ України від 09.03.2004 N 3/235 ( z0399-04 ), за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 39-
9/8998, надають необхідну допомогу жертвам насильства в сім’ї;

 інформують служби у справах неповнолітніх про випадки жор-
стокого поводження з дітьми або реальну загрозу його вчинення 
відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з при-
воду жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 
вчинення, затвердженого наказом Державного комітету України 
у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ Украї-
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ни, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 16.01.2004 N 5/34/24/11 ( z0099-04 ), за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за N 
99/8698;

 представляють у разі потреби інтереси членів сімей, які опини-
лися у складних життєвих обставинах, у суді;

 двічі на рік надають управлінням (відділам) у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту дані щодо кількості сімей даної категорії, які сто-
ять на обліку, які перебувають під соціальним супроводом, зняті 
з соціального супроводу з позитивним/негативним результатом 
або з інших причин, які відмовились від соціального супроводу;

 поширюють соціальну рекламу послуг різним типам сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 

4. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 
управління (відділи) охорони здоров’я обласних (міських, район-
них) державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я:

 за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

 повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах;

 надають медичну та медично-консультативну допомогу та за-
безпечують за направленням центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді консультування медпрацівниками в закладах 
охорони здоров’я сімей, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах;

 сприяють розповсюдженню у закладах охорони здоров’я со-
ціальної реклами з питань здорового способу життя та відпові-
дального батьківства;

 забезпечують санаторне лікування дітей із сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, у санаторних закладах систе-
ми охорони здоров’я за наявності медичних показань для сана-
торно-курортного лікування;
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 при потребі залучаються до інспектування сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах;

 інформують територіальні центри соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді про сім’ї, батьків або осіб, які їх замінюють, мають 
тривалу хворобу, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські 
обов’язки, або порушують права й обмежують законні інтереси 
дитини, ухиляються або не виконують батьківські обов’язки у 
зв’язку із зловживанням алкоголю, уживанням наркотичних 
засобів, психотропних речовин тощо. 

5. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
ління (відділи) освіти і науки обласних, міських, районних держав-
них адміністрацій, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні 
та позашкільні навчальні заклади:

 за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

 повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах;

 ведуть внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з 
боку педагогічного працівника, соціального педагога, та інфор-
мують про це служби у справах неповнолітніх і центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді;

 забезпечують роботу шкільного психолога з дітьми, які опини-
лися у складних життєвих обставинах;

 можуть створювати при освітніх закладах об’єднання батьків, 
педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічного 
впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, та схильних до протиправних дій, залучають до 
цієї роботи соціальних працівників центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді;

 проводять профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, під-
літками, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, контролюють 
відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;
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 уживають невідкладних заходів щодо активного залучення до 
громадської та гурткової роботи в середніх загальноосвітніх 
школах та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах;

 проводять спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на 
підготовку молоді до самостійного життя, формування відпові-
дального батьківства, створення позитивної моделі сім’ї, профі-
лактику жорстокого поводження в родинах тощо;

 залучають працівників освіти до соціального інспектування сі-
мей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких ви-
ховуються діти шкільного віку;

 сприяють розповсюдженню в навчальних закладах соціальної 
реклами з питань профілактики здорового способу життя. 

6. Органи праці та соціального захисту населення:
 за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

 повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах;

 сприяють працевлаштуванню працездатних членів сімей даної 
категорії за клопотанням управлінь у справах сім’ї, молоді та 
спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 розглядають позачергово за клопотанням управлінь у справах 
сім’ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді справи осіб з числа сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, щодо призначення державної допомоги, 
субсидій тощо;

 сприяють залученню до оплачуваних громадських робіт осіб з 
числа сімей, що перебувають під соціальним супроводом центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 сприяють розповсюдженню інформації про надання соціальних 
послуг дітям, молоді, різним категоріям сімей. 
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7. Відділи з питань взаємодії із засобами масової інформації та гро-
мадськістю, організаційно-аналітичної роботи Міністерства тран-
спорту та зв’язку України:

 сприяють розміщенню соціальної реклами на транспорті. 

8. Органи внутрішніх справ:
 за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

 надсилають центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
відомості про виявлення сімей, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах;

 організовують та контролюють при районних відділах органів 
внутрішніх справ спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з непо-
внолітніми, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сі-
мей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їхніми 
батьками;

 уживають заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, 
схильних до вчинення насильства в сім’ї, та дітей, щодо яких 
учинено насильство або існує загроза його вчиненню, та інфор-
мують про цих осіб центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, служби у справах неповнолітніх;

 забезпечують у межах своєї компетенції першочерговий розгляд 
заяв про випадки насильства в сім’ї в управліннях і відділах вну-
трішніх справ за поданням працівника центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді;

 надають допомогу в отриманні паспортів дітям з числа сімей цієї 
категорії за клопотанням центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді;

 здійснюють первинне дослідження поведінки, проблем та осо-
бистості неповнолітніх, засуджених до покарань у вигляді гро-
мадських робіт, виправних робіт, звільнених від відбування по-
карання з випробуванням, та їхніх сімей і передають матеріали 
до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та кримі-
нально-виконавчої інспекції;
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 збирають та узагальнюють інформацію про осіб, які втягують не-
повнолітніх у злочинну діяльність;

 надають допомогу органам освіти й охорони здоров’я в підготов-
ці відповідних документів щодо оформлення особових справ не-
повнолітніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл та про-
фесійних училищ соціальної реабілітації;

 здійснюють контроль за неповнолітніми, які перебувають на об-
ліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх. 

9. Установи виконання покарань:
 за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

 повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах;

 сприяють розповсюдженню реклами про послуги центрів соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді серед неповнолітніх і мо-
лоді, які звільняються з місць позбавлення волі;

 проводять спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з неповно-
літніми та молоддю з числа сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, відповідно до Порядку взаємодії центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання 
покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та мо-
лоддю, які відбувають покарання в цих установах і звільняються 
з них, затвердженого наказом Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту і Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань від 28.10.2005 N 2559/177 (z1425-05), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 
1425/11705. 

Директор Державної соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді С.В.Толстоухова 
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 Додаток 1 
до Порядку взаємодії 
суб’єктів соціальної роботи 
із сім’ями, які опинилися 
у складних життєвих 
обставинах 
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Директор Державної 
соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді С.В.Толстоухова 
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Додаток 2 
до Порядку взаємодії 
суб’єктів соціальної роботи 
із сім’ями, які опинилися 
у складних життєвих 
обставинах 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА 

сім’ї ________________________________________________, 
щодо якої здійснюється соціальний супровід 

Тип сім’ї (поставити відповідну позначку):
|багатодітна  |неповна  |малозабезпечена

Батько ______________________________________________ 
(П.І.Б., рік народження)

Мати _______________________________________________ 
(П.І.Б., рік народження) 

Кількість членів сім’ї, у т.ч. дітей до 18 років _________________ 
____________________________________________________

Місце проживання сім’ї _________________________________ 
(індекс, область, район,

____________________________________________________
 місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон) 

Підстава для організації соціального супроводу _______________
____________________________________________________

Ознаки кризової ситуації (необхідне підкреслити): самотність, си-
рітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, 
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зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпе-
ченість, інвалідність, психологічний чи психічний розлад, систе-
матичне вживання алкогольних чи наркотичних засобів, стихійне 
лихо, катастрофа тощо. 

Короткий зміст рішення дорадчого органу ___________________
____________________________________________________

Надана допомога _______________________________________
____________________________________________________

Суб’єкт(и) соціального супроводу _________________________
____________________________________________________

Термін здійснення соціального супроводу ___________________
____________________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну по-
значку):

Подолання сім’єю 
складної життєвої 

ситуації

Відмова сім’ї від 
допомоги, якщо 
це не загрожує 
іншим особам

Переїзд сім’ї 
(зміна місця про-

живання)

Рішення щодо не-
повнолітніх дітей

Додаткова інформація __________________________________
____________________________________________________

Директор Державної соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді С.В.Толстоухова 



Міжнародні 
стандарти щодо 

поводження з 
ув’язненими
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МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА 
ПОВОДЖЕННЯ З В’ЯЗНЯМИ 

Вступ 

Ідея розробки універсальних норм, які стосуються поводження з 
в’язнями, вперше була висунута Міжнародною кримінальною і пені-
тенціарною комісією, що підготувала збірник правил, які були схва-
лені Лігою Націй у 1934 році. В 1951 році Комісію було розпущено, 
після того як провідну роль у міжнародній діяльності, що проводи-
лась до того часу Комісією, стала відігравати Організація Об’єднаних 
Націй. Однак, перш ніж передати свої функції Організації Об’єдна-
них Націй, Комісія переглянула текст правил, які мали бути пред-
ставлені першому Конгресові Організації Об’єднаних Націй з профі-
лактики злочинності і поводження з в’язнями, що відбувся в Женеві 
1955 року. 30 серпня Конгрес одностайно затвердив нові правила і 
рекомендував Економічній і Соціальній Раді схвалити їх.

Після додаткового обговорення Рада схвалила Мінімальні стан-
дартні правила поводження з в’язнями [резолюція 663 CI (XXIV) 
(995_992 ) від 31 липня 1957 року], затверджені першим Конгресом. 
Правила відображають загальний принцип і практику поводження 
з в’язнями. Це є мінімальні умови, що розглядаються Організацією 
Об’єднаних Націй як прийнятні, і як такі, що покликані також забез-
печувати захист в’язнів від поганого поводження, особливо в тому, 
що стосується підтримування дисципліни і застосування заходів 
щодо наведення порядку в пенітенціарних установах.

Схваливши Правила, Рада рекомендувала урядам прихильно по-
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ставитись до їх прийняття і застосування в пенітенціарних і виправ-
них установах. Вона також рекомендувала їм повідомляти Генераль-
ного секретаря кожних п’ять років про хід застосування цих Правил.

Генеральна Асамблея також рекомендувала державам-членам до-
кладати всіх можливих зусиль для забезпечення впровадження Пра-
вил в їхні пенітенціарні та виправні установи і брати їх до уваги при 
розробці своїх національних законодавств.

МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА 
ПОВОДЖЕННЯ З В’ЯЗНЯМИ 

Попередні зауваження

1. Правила, наведені нижче, не мають на меті детально описати взі-
рцеву систему пенітенціарних установ, а призначені лише для того, 
щоб на основі загальновизнаних досягнень сучасної думки і з ураху-
ванням найзадовільніших у наш час систем викласти те, що звичайно 
вважається правильним з принципового і практичного поглядів у га-
лузі поводження з в’язнями та в управлінні установами.

2. З огляду на розмаїття юридичних, соціальних, економічних і ге-
ографічних умов зрозуміло, що не всі правила можна застосувати по-
всюди і водночас. Вони повинні, однак, покликати до життя постійне 
прагнення до подолання практичних труднощів, що стоять на шляху 
до їх здійснення, оскільки загалом відбивають ті мінімальні умови, 
котрі Організація Об’єднаних Націй вважає прийнятними.

3. З іншого боку, вони охоплюють поле діяльності, де громадська 
думка постійно йде вперед. Вони не мають на меті перешкоджати 
проведенню експериментів і введенню нової практики, які були б су-
місні з викладеними в них принципами і спрямовані на досягнення 
окресленої в них мети.

4. 1) Частина I Правил стосується загального керівництва уста-
новами і може бути застосована до всіх категорій в’язнів, незалежно 
від того, чи перебувають останні в ув’язненні за кримінальною чи 
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цивільною справою чи тільки під слідством або ж засуджені, включ-
но з в’язнями, що є предметом «заходів безпеки» або виправних за-
ходів, призначених суддею.

2) В частині II викладаються правила, які застосовуються до осо-
бливих категорій, про які мовиться в кожному розділі. Однак прави-
ла, що фігурують у розділі A і стосуються засуджених в’язнів, слід 
однаковою мірою застосувати й до категорії осіб, про які йде мова в 
розділах B, C і D, при умові, що вони не суперечать правилам, розро-
бленим для цих категорій, і поліпшують становище останніх.

5. 1) Правила не мають на меті регламентувати управління такими 
установами для неповнолітніх, як заклад Борстала чи виправні бу-
динки. Все ж частина I може знайти застосування і в цих установах.

2) До категорії неповнолітніх слід зарахувати принаймні всіх тих 
молодих в’язнів, які підлягають компетенції судів для неповнолітніх 
злочинців. Як правило, таких молодих людей не варто засуджувати 
до тюремного ув’язнення. 

Частина I 
Загальні правила 

Основний принцип

6. 1) Нижченаведені правила слід застосовувати неупереджено. 
Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігій-
них, політичних та інших переконань, національного або соціального 
походження, майнового стану, сімейного становища або соціального 
стану неприпустима.

2) З іншого боку, треба поважати релігійні переконання та мораль-
ні засади в’язнів, які належать до тих чи інших груп населення.

Реєстр

7. 1) В усіх місцях ув’язнення треба мати реєстр у вигляді жур-
налу з пронумерованими сторінками, куди повинні заноситися щодо 
кожного в’язня такі дані:
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 а) відомості про його особу;
 b) причини, за якими його ув’язнено, і найменування урядового 

органу, який прийняв рішення про його ув’язнення;
 с) день і година його прибуття, а також виходу з місця ув’язнення.

2) Нікого не можна приймати до в’язниці без офіційного наказу 
про ув’язнення, подробиці якого попередньо заносяться в реєстр. 

Поділ на категорії

8. Різні категорії в’язнів утримуються в різних закладах або в різ-
них частинах одного й того ж закладу, з урахуванням їхньої статі, 
віку, попередньої судимості, юридичних причин їх ув’язнення та нор-
мативно визначеного характеру поводження з ними. Таким чином:

 а) чоловіків та жінок треба по можливості утримувати в різних 
закладах;

 b) якщо ж чоловіки та жінки утримуються в одному і тому ж 
закладі, то жінок слід розміщувати в абсолютно окремих при-
міщеннях;

 с) незасуджених в’язнів треба розміщувати окремо від засудже-
них;

 d) осіб, засуджених за невиконання боргових зобов’язань, та ін-
ших в’язнів, засуджених по цивільних справах, слід розміщу-
вати окремо від осіб, які здійснили кримінальний злочин;

 е) неповнолітніх правопорушників треба утримувати окремо 
від дорослих. 

Приміщення

9. 1) Там, де в’язні ночують у камерах або кімнатах, кожен з них 
повинен мати окрему камеру або кімнату. Якщо ж з особливих при-
чин, таких, як тимчасове перевантаження тюрми, центральному в’яз-
ничному управлінню доводиться відмовитися від цього правила, все 
одно розміщувати двох в’язнів в одній і тій же камері або кімнаті є 
небажаним.

2) Там, де є загальні камери, в’язнів, яких в них розміщують, треба 
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ретельно відбирати, аби переконатися, що вони здатні жити разом у 
таких умовах. Ночами слід здійснювати постійний нагляд, сумісний 
з характером закладу.

10. Всі приміщення, якими користуються в’язні, особливо спаль-
ні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну 
увагу слід звертати на кліматичні умови, особливо на кубатуру цих 
приміщень, на мінімальну площу їх, на освітлення, опалення і вен-
тиляцію.

11. В приміщеннях, де живуть і працюють в’язні:
а) вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб в’язні могли 

читати і працювати при денному світлі, і повинні бути скон-
струйовані так, щоб забезпечувати доступ свіжого повітря, не-
залежно від того, є чи немає штучної системи вентиляції;

b) штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб в’яз-
ні могли читати і працювати без шкоди для зору.

12. Санітарні вузли повинні бути достатні для того, щоб кожен в’я-
зень міг задовольнити свої природні потреби, коли йому це потрібно, 
в умовах чистоти і пристойності.

13. Кількість лазень і душових повинна бути достатньою для того, 
щоб кожен в’язень міг і був зобов’язаний купатися або приймати душ 
при температурі, яка підходить для даного клімату, і так часто, як 
цього вимагають умови загальної гігієни, з урахуванням пори року 
і географічного району, але в будь-якому випадку хоча б раз на тиж-
день у помірному кліматі.

14. Всі частини закладу, якими в’язні користуються регулярно, по-
винні завжди утримуватися в належному порядку і суворій чистоті. 

Особиста гігієна

15. Від в’язнів слід вимагати, щоб вони утримували себе в чисто-
ті. Для цього їх треба забезпечувати водою і туалетним приладдям, 
необхідним для підтримання чистоти і здоров’я.
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16. Для того щоб в’язні могли зберігати зовнішній вигляд, суміс-
ний з їхньою людською гідністю, їм треба давати можливість дбати 
про свою зачіску і бороду, дозволяючи чоловікам регулярно голи-
тися.

Одяг і спальні приладдя

17. 1) В’язням, які не мають права носити цивільний одяг, слід 
видавати обмундирування, яке відповідає даному клімату і дозволяє 
підтримувати їхнє здоров’я в задовільному стані. Цей одяг не пови-
нен мати ні образливого, ні принизливого вигляду.

2) Одяг повинен утримуватися в чистоті й порядку. Прання і ви-
дачу свіжої білизни слід забезпечувати відповідно до вимог гігієни.

3) У виняткових випадках, коли в’язень покидає заклад з дозволу 
властей, йому слід дати змогу переодягтися у власний одяг або ін-
ший, який не привертає увагу.

18. Якщо в’язням дозволено носити цивільний одяг, то в момент 
їх ув’язнення слід вжити заходів, щоб він був чистий і придатний для 
носіння.

19. Кожному в’язневі слід забезпечити окреме ліжко відповідно до 
національних чи місцевих норм, забезпечене окремими постільними 
речами, які повинні бути чистими в момент видачі їх, підтримуватися 
в порядку і мінятися досить часто, аби забезпечувати їхню чистоту.

Харчування

20. 1) Тюремне управління мусить у визначені години забезпе-
чувати кожного в’язня їжею, достатньо калорійною для підтримання 
його здоров’я і сил. Вона повинна мати добру якість, бути добре при-
готовленою і поданою.

 2) Кожен в’язень повинен мати питну воду, коли відчуватиме в 
ній потребу. 
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Фізичні вправи і спорт

21. 1) Усі в’язні, не зайняті роботою на свіжому повітрі, мають 
право щоденно, принаймні годину, займатися фізичними вправами 
на вулиці, якщо дозволяє погода.

 2) Неповнолітнім та іншим в’язням приблизно одного віку, що 
мають відповідний фізичний стан, слід забезпечити фізичне трену-
вання і можливість ігор під час вправ. Для того треба мати необхідні 
майданчики і спортивне обладнання. 

Медичне обслуговування

22. 1) Усі заклади повинні мати у своєму розпорядженні принай-
мні одного кваліфікованого медичного працівника, досвідченого в 
галузі психіатрії. Медичне обслуговування слід організувати в тісно-
му зв’язку з місцевими або державними органами охорони здоров’я. 
Воно повинно охоплювати психіатричні діагностичні служби і там, 
де це потрібно, лікування психічно хворих в’язнів.

 2) Хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід перево-
дити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні 
повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного 
медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо 
кваліфікований персонал.

 3) Кожен в’язень повинен мати можливість користуватися послу-
гами кваліфікованого зубного лікаря.

23. 1) Жіночі установи повинні мати особливі приміщення для до-
гляду за вагітними жінками і породіллями. Там, де це можливо, слід 
потурбуватися про те, щоб пологи відбувалися не в тюремному, а в 
цивільному госпіталі. Якщо ж дитина народилася у в’язниці, про цю 
обставину не слід згадувати в метричному свідоцтві.

 2) Там, де матерям-в’язням дозволено залишати немовлят коло 
себе, треба передбачити створення ясел, де працював би кваліфіко-
ваний персонал. Туди слід поміщати дітей у періоди, коли матері не 
матимуть можливості піклуватися про них.
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24. Кожен в’язень підлягає медичному оглядові, коли його при-
ймають, а також пізніше, в міру потреби, з тим щоб установити, чи не 
хворий він фізично або розумово; вжити необхідних заходів; ізолю-
вати в’язнів, коли можна запідозрити, що вони хворі на яку-небудь 
інфекційну або заразну хворобу; виявити фізичні або розумові вади, 
які можуть перешкодити їхньому перевихованню; визначати, яка є 
фізична здатність їх до праці.

25. 1) Про фізичне і психічне здоров’я в’язнів зобов’язаний піклу-
ватися лікар, який повинен щодня приймати або відвідувати всіх 
хворих, всіх, хто скаржиться на хворобу, а також тих, на кого була 
звернута його особлива увага.

 2) Щоразу, коли лікар вважає, що фізична або розумова рівновага 
в’язня була порушена чи загрожує бути порушеною в результаті його 
ув’язнення або у зв’язку з якимись умовами ув’язнення, він доповідає 
про це директорові.

26. 1) Лікар зобов’язаний регулярно здійснювати інспекцію і до-
повідати директорові з таких питань:

 а) кількість, якість приготування і умови роздавання їжі;
 b) гігієна і чистота установи та осіб, які там утримуються;
 с) санітарія, опалення, освітлення й вентиляція установи;
 d) придатність і чистота одягу та постелі в’язнів;
 е) дотримання правил, що стосуються фізкультури і спорту, в 

тих випадках, коли це не покладено на спеціалізований пер-
сонал.

 2) Директор зобов’язаний брати до уваги доповіді і поради, що 
подає йому лікар відповідно до правил 25 (2) і 26, і, якщо він згоден 
з рекомендаціями останнього, повинен негайно вжити заходів для 
втілення їх у життя; якщо ж ці рекомендації виходять за межи його 
компетенції або якщо він з ними не згоден, то він мусить негайно 
подати до вищих органів як свою власну доповідь, так і рекоменда-
ції лікаря. 
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 Дисципліна і покарання 

27. Дисципліни і порядку слід дотримуватися твердо, вводячи, 
однак, тільки ті обмеження, які потрібні для забезпечення надійного 
нагляду і дотримання належних правил спільного життя в установі.

28. 1) В’язнів не слід карати в дисциплінарному порядку роботою 
по обслуговуванню самої закладу.

 2) Однак це правило не повинно перешкоджати належному функ-
ціонуванню системи самоуправління, при якій відповідальність за 
певні види соціальної, виховної або спортивної діяльності поклада-
ється на самих в’язнів, які працюють під наглядом у складі груп, ство-
рених з метою їх перевиховання.

29. Завжди повинні визначатися законом або ж розпорядженням 
компетентної адміністративної влади такі фактори:

 а) поведінка, що складає дисциплінарну провину;
 b) вид і тривалість покарання, якому може бути підданий в’я-

зень;
 с) орган, що має право накладати покарання.

30. 1) Покарання можна накладати тільки відповідно до такого за-
кону чи такого розпорядження, причому жоден в’язень не повинен 
піддаватися повторному покаранню за одну і ту саму провину.

 2) Жоден в’язень не може бути підданий покаранню, не будучи по-
передньо поінформованим про провину, яка ставиться йому в вину, і 
не отримавши належної можливості висловитися на своє виправдан-
ня. Компетентна влада повинна кожну такого роду справу ретельно 
розглядати.

 3) Там, де це необхідно і може бути здійснено, в’язневі слід нада-
вати можливість виступати на свій захист через перекладача.

31. Тілесні покарання, ув’язнення в темній камері й жорстокі, не-
людські або принизливі для людської гідності види покарання не 
можна допускати як покарання за дисциплінарні провини.



85 }

32. 1) Покарання, що передбачають суворе ув’язнення або змен-
шення харчування, можна накладати лише після огляду в’язня ліка-
рем, який мусить письмово підтвердити, що в’язень здатен перенести 
таке покарання.

 2) Це саме стосується й інших видів покарання, що можуть нане-
сти покараному фізичну або психологічну шкоду. Такі покарання ні 
в якому разі не повинні суперечити положенням правила 31 або від-
хилятися від них.

 3) Лікар повинен щодня відвідувати в’язнів, які підлягають таким 
покаранням, і доводити свою думку до відома директора, якщо він 
вважає за необхідне перервати або змінити покарання з огляду на фі-
зичний або психічний стан в’язня. 

Засоби вгамовування

33. Для покарання ніколи не слід користуватися такими засобами 
вгамовування, як наручники, кайдани, гамівні сорочки або ланцюги. 
Крім того, кайданами і ланцюгами взагалі не можна користуватися 
як засобами втихомирення. Іншими названими засобами можна ко-
ристуватися тільки в таких випадках:

 а) для запобігання втечі під час транспортування, при умові, що 
в’язні звільняються від пут, як тільки вони стануть перед су-
дом або адміністративними органами;

 b) з причин медичного характеру або за вказівкою лікаря;
 с) за наказом директора, якщо інші засоби виявляються неефек-

тивними, коли треба завадити в’язневі нанести шкоду собі 
або іншим чи матеріальну шкоду; в таких випадках директор 
зобов’язаний негайно проконсультуватися з лікарем і подати 
звіт вищим адміністративним органам.

34. Методи і способи застосування засобів угамування визнача-
ються центральним тюремним управлінням. Ці засоби не можна за-
стосовувати довше, ніж це необхідно. 
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Інформування в’язнів і подання ними скарг

35. 1) У момент прийняття до в’язниці кожному в’язневі слід на-
дати письмову інформацію про правила поводження з в’язнями його 
категорії, дисциплінарні вимоги установи, а також дозволені способи 
одержання інформації подання скарг, як і про всі інші питання, що 
дає йому змогу усвідомити його права й обов’язки та пристосуватися 
до умов життя в установі.

 2) Неграмотних в’язнів слід інформувати усно.

36. 1) Кожен в’язень повинен мати можливість звертатися в буд-
ні до директора чи уповноваженого ним співробітника з заявами чи 
скаргами.

 2) Під час інспекції в’язні повинні бути в змозі звернутися, коли 
це можливо, з заявами і скаргами до тюремних інспекторів. Вони 
повинні мати право говорити з інспектором чи якимось іншим пра-
цівником інспекції за відсутності директора чи інших працівників 
установи.

 3) Кожен в’язень повинен мати можливість звертатися до ор-
ганів центрального тюремного управління, судової влади чи інших 
компетентних органів із заявами чи скаргами, зміст яких не пови-
нен цензуруватися, але які повинні бути викладені у відповідній 
формі і передані передбачуваними каналами.

 4) Такі заяви повинні розглядатися терміново і відповідати на 
них слід без затримки, за винятком заяв чи скарг, які мають поверхо-
вий або безпредметний характер. 

Контакти із зовнішнім світом

37. В’язням треба давати можливість спілкуватися через регуляр-
ні проміжки часу і під належним наглядом з їхніми сім’ями або дру-
зями, що мають бездоганну репутацію, як шляхом листування, так і 
безпосередньо, в ході відвідин.

 38. 1) Іноземним громадянам, які перебувають в ув’язненні, слід 
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забезпечити розумну можливість підтримувати зв’язок з диплома-
тичними і консульськими представниками їхньої країни.

 2) В’язні, котрі є громадянами країн, що не мають дипломатично-
го або консульського представництва в даній державі, а також біжен-
ці та особи без громадянства повинні мати можливість підтримувати 
зв’язок з дипломатичними представниками держави, яка взяла на 
себе захист їхніх інтересів, або ж із будь-яким національним чи між-
народним органом, що займається їхнім захистом.

39. До відома в’язнів слід регулярно доводити найважливіші но-
вини, дозволяючи їм читати газети, журнали або особливі в’язничні 
видання, слухати радіо й бути присутніми на лекціях, або ж з допо-
могою будь-яких інших засобів, що допускаються і контролюються 
органами адміністрації. 

Книги

40. Кожний заклад повинен мати бібліотеку, доступну для всіх 
категорій в’язнів, яка б мала книги як розважального, так і загально-
освітнього характеру. Всіх в’язнів слід заохочувати до користування 
бібліотекою. 

Релігія

41. 1 ) У заклади, де є досить велика кількість в’язнів, що нале-
жать до однієї конфесії, слід призначати кваліфікованого служителя 
даного культу або дозволяти йому відправляти там відповідні обря-
ди. Якщо є можливість, а кількість таких в’язнів значна, такого слу-
жителя треба призначати на певний час.

 2) Кваліфікований служитель культу, який призначається або 
допускається в заклад на основі пункту 1, повинен мати можливість 
регулярно проводити релігійні обряди та у відведений для цього час 
періодично відвідувати наодинці в’язнів, які належать до його конфе-
сії, для бесід на релігійні теми.

 3) В’язнів не можна позбавляти можливості доступу до кваліфі-
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кованих представників будь-якої конфесії. З другого боку, якщо в’я-
зень протестує проти відвідування його служителями культу, до його 
побажань треба ставитися з повною повагою.

 42. У межах досяжного кожен в’язень повинен мати можливість 
задовольняти свої релігійні потреби, беручи участь у релігійних об-
рядах у стінах закладу і маючи в своєму розпорядженні релігійні пи-
сання, властиві його віросповіданню. 

Зберігання майна в’язнів

43. 1) Гроші, цінні предмети, одяг та інше майно, яке згідно з ді-
ючими в закладі правилами в’язень не має права тримати при собі, 
здаються при його прийнятті на зберігання. Перелік цього майна під-
писується в’язнем. Треба вжити заходів для того, щоб воно зберіга-
лось у надійних умовах.

 2) При звільнені в’язня із закладу все майно і гроші, що йому 
належали, підлягають поверненню, за винятком сум, які йому було 
дозволено витратити, речей, які йому було дозволено відправити за 
межі установи або ж одягу, який було визнано за необхідне знищити 
з санітарних міркувань. В’язень розписується в отриманні належних 
йому грошей і речей.

 3) Це саме стосується всіх коштів і речей, які одержав в’язень за 
час його перебування в закладі.

 4) Якщо в’язень має при собі ліки чи медикаменти, рішення про 
те, як з ними вчинити, приймає лікар. 

Повідомлення про смерть, хворобу, переведення та інше

44. 1) У разі смерті, серйозного захворювання чи серйозного по-
ранення в’язня або ж у разі його переведення до закладу для психіч-
нохворих директор негайно повідомляє про це його дружину чи чо-
ловіка, якщо вони є, його найближчого родича і в усякому разі особу, 
названу раніше самим в’язнем.
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 2) В’язням слід негайно повідомляти про смерть чи серйозну хво-
робу будь-кого з їхніх близьких родичів. У разі критичного захворю-
вання близького родича в’язневі треба дозволити, якщо є можливість, 
відвідати його під охороною чи самостійно.

 3) Кожен в’язень повинен мати право негайно інформувати чле-
нів своєї сім’ї про своє ув’язнення або переведення в інший заклад. 

Переміщення в’язнів

45. 1) Коли в’язні направляються до місця їх ув’язнення або пере-
водяться з одного місця в інше, їх треба максимальною мірою при-
ховувати від сторонніх поглядів і вживати всіх заходів до того, щоб 
захистити їх від образ, проявів цікавості та будь-якого розголосу.

 2) Перевезення в’язнів в умовах недостатньої вентиляції або 
освітлення чи в будь-яких інших фізично занадто тяжких умовах 
слід заборонити.

 3) В’язні перевозяться за рахунок управління, причому транспор-
тування їх повинно здійснюватися в однакових для всіх умовах. 

Персонал установ

46. 1) Органи тюремного управління повинні піклуватися про 
ретельний відбір персоналу всіх категорій, оскільки добра робота 
в’язничних установ залежить від добросовісності, гуманності, компе-
тентності і особистих якостей цих співробітників.

 2) В’язнична адміністрація повинна постійно прищеплювати 
своїм працівникам та громадськості думку про те, що вона виконує 
роботу великого суспільного значення. Для підсилення цього пере-
конання вона повинна використовувати можливості суспільної ін-
формації.

 3) Для досягнення вищевказаної мети співробітників в’язничної 
адміністрації слід призначати на повний робочий час як спеціалізова-
них працівників тюремного управління, які мають статус державних 
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службовців і переконання, що їхня посада буде збережена за ними 
при умові їхньої доброї поведінки, ефективності їхньої праці та фі-
зичної здатності виконувати покладені на них завдання. Їхня заро-
бітна платня повинна встановлюватися з таким розрахунком, щоби 
приваблювати і втримувати на цій роботі тих чоловіків і жінок, які 
здатні займатися нею. Беручи до уваги винятково тяжкі умови цієї 
роботи, таким людям слід забезпечувати відповідні пільги й умови 
для праці.

47. 1) Цей персонал повинен бути достатньо освіченим і розви-
нутим.

 2) Перед прийняттям на роботу працівника треба готувати до ви-
конання загальних і конкретних обов’язків, після чого від нього слід 
вимагати здачі екзаменів у теоретичному і практичному аспектах.

 3) Після прийняття на роботу і в ході їхньої подальшої діяльності 
ці працівники повинні підтримувати і підвищувати свою кваліфіка-
цію, проходячи без відриву від роботи курси підготовки, що організо-
вуються у відповідні проміжки часу.

48. Усі працівники місць ув’язнення повинні так себе поводити і 
так виконувати свої обов’язки, щоб бути прикладом для в’язнів і за-
воювати їхню повагу.

49. 1) У міру можливості ці штати повинні включати достатню 
кількість спеціалістів, таких, як психіатри, психологи, соціальні пра-
цівники, вчителі та викладачі ремісничих дисциплін.

 2) Соціальних працівників, учителів та викладачів ремісничих 
дисциплін треба призначати як постійних співробітників, не нехту-
ючи, однак, і роботою осіб, що працюють неповний робочий день, а 
також добровільних співробітників.

50. 1) На посаду директорів установ треба призначати осіб, достат-
ньо кваліфікованих в силу їх характеру, адміністративних здібнос-
тей, підготовки й досвіду.
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 2) Директор повинен присвячувати весь свій час виконанню по-
кладених на нього обов’язків, працюючи на повну робочу ставку.

 3) Він повинен проживати або на території довіреного йому за-
кладу або дуже близько від нього.

 4) Коли один і той самий директор очолює управління двома або 
кількома закладами, він зобов’язаний відвідувати кожну з них в досить 
короткі проміжки часу. Керівництво кожним з цих закладів слід по-
кладати на відповідального співробітника, який проживає на місці.

51. 1) Директор, його заступник і більшість співробітників закла-
ду повинні знати мову, якою говорять більшість в’язнів, або мову, яка 
зрозуміла більшості в’язнів.

 2) Там, де це необхідно, треба користуватися послугами перекла-
дача.

52. 1) У закладах, розміри яких дозволяють працю одного або кіль-
кох лікарів на повній ставці, хоча б один із них повинен проживати в 
самому закладі або дуже близько від нього.

 2) Інші заклади повинен відвідувати лікар щодня, причому він по-
винен проживати на досить близькій відстані, щоб його можна було 
негайно викликати в критичній ситуації.

53. 1) У закладах, де утримуються як чоловіки, так і жінки, жіноче 
відділення повинно знаходитися під керівництвом відповідального 
співробітника жіночої статі, в руках якої повинні знаходитися всі 
ключі, що відчиняють доступ до відділення.

 2) Співробітники чоловічої статі допускаються в жіноче відділен-
ня лише в супроводі співробітників жіночої статі.

 3) Піклування про жінок, що перебувають в ув’язненні, і нагляд 
за ними слід покладати тільки на співробітників жіночої статі. Це не 
повинно, однак, заважати співробітникам чоловічої статі, зокрема лі-
карям та вчителям, виконувати свої професійні обов’язки в жіночих 
закладах або у відведених для жінок відділеннях інших закладів.
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54. 1) У своїх стосунках з в’язнями персонал закладів має право 
вдаватися до насильства тільки для самозахисту або при спробі втечі, 
а також у випадку активної або пасивної протидії наказам, що грун-
туються на чинних законах чи правилах. Співробітники, які змушені 
були вдатися до насильства, повинні захищатися в межах необхід-
ного і негайно повідомляти про інциденти такого роду директорові 
закладу.

 2) Співробітникам в’язниць слід забезпечувати особливу фізичну 
підготовку, яка дозволить їм приборкувати агресивні наміри в’язнів.

 3) Співробітники, які виконують свої функції в безпосередньому 
контакті з в’язнями, повинні носити зброю лише у виняткових ви-
падках. Крім того, право носити зброю повинні мати тільки співро-
бітники, які дістали відповідну підготовку. 

Інспекція

55. Пенітенціарні заклади  і  служби  повинні  підлягати регуляр-
ній  інспекції  з  боку  кваліфікованих і досвідчених інспекторів, яких 
призначає компетентна влада. Інспектори повинні, зокрема,  переко-
натися в тому, що місця ув’язнення працюють відповідно до чинних 
законів і приписів і що їхня  робота відповідає  завданням,  поставле-
ним  перед  пенітенціарними і виправними службами. 



93 }



Впровадження ґендерних підходів 
у дільяність системи виконання покарань 

Правові засади

Матеріали надані:
Інформаційно-консультативним жіночим центром (ІКЖЦ/WICC)

Упорядники:
Алла Чигрин

Олена Суслова

Підписано до друку 10.03.2010.
Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Гарнітура «PetersburgC». Друк офсетний.
Умов. друк. аркуш 12. Наклад 1000 прим. Заказ № 000

Надруковано у ТОВ «Видавництво «Зоря»
01000, м. Київ, вул. Моторна, 12






