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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗМІ – засоби масової інформації 

КВК України – Кримінально-виконавчий кодекс України  

КК України – Кримінальний кодекс України  

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України  

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

ЦК України – Цивільний кодекс України  

ПВСУ – Пленум Верховного Суду України 

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України  

СК України – Сімейний кодекс України  

Наказ Генерального прокурора України № 3 гн – наказ Генерального 

прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і 

застосуванням законів» від 7 листопада 2012 року № 3 гн 

Наказ Генерального прокурора України № 4 гн – наказ Генерального 
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захисту прав і свобод дітей» від 6 грудня 2014 року № 16 гн 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 51 Конституції 

України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. 

У ст. 52 Основного Закону нашої країни закріплено, що діти рівні у своїх 

правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи 

поза ним. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, покладається на державу. 

Згідно зі ст. 3 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини 

від 20 листопада 1989 року в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 

здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються 

питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 

законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини. 

Важливим напрямом діяльності державних інституцій є захист прав дітей, 

які потрапили у конфлікт із законом. Зокрема, у Мінімальних стандартних 

правилах ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 

(Пекінські правила), визначено: система правосуддя стосовно неповнолітніх 

спрямована передусім на забезпечення благополуччя неповнолітнього і 

забезпечення того, щоб будь-які заходи впливу на неповнолітніх 

правопорушників були завжди сумірні як з особливостями особистості 

правопорушника, так і з обставинами правопорушення (п. 5.1). 

На реалізацію конституційних норм, а також міжнародних зобов’язань 

нашої держави спрямована низка законів і підзаконних актів відомчого та 

міжвідомчого характеру. Так, правову основу захисту прав і свобод дітей 

становлять закони України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, «Про охорону 

дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III, «Про попередження насильства 

у сім’ї» від 15 листопада 2001 року № 2789-III, «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-IV. 

Крім того, з метою належного виконання Україною взятих на себе 

міжнародних зобов’язань у частині забезпечення дітям особливого піклування 

та допомоги з боку держави, реалізації положень Конституції України щодо 

визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності найвищою соціальною 

цінністю, забезпечення кожній людині права на вільний розвиток своєї 

особистості, а також з огляду на рівень дитячої злочинності 24 травня 

2011 року Указом Президента України схвалено Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні. 

Проте, незважаючи на розвинену систему правових засобів захисту прав і 

свобод дітей та розгалужену мережу державних установ, зобов’язаних 

здійснювати такий захист, порушень у цій сфері стає дедалі більше. Так, 

протягом 2015 року від учинених злочинів потерпіло 7 050 дітей (у 2014 році – 

7 341 дитина). Актуальною залишається представницька діяльність з питань 

захисту прав дітей. Зокрема, судами задоволено 1 789 позовів прокурорів у 

2015 році (проти 614 позовів у 2014 році) на суму понад 199 млн грн (проти 

44,2 млн грн у 2014 році). Стосовно порушень прав дітей у 2015 році 

розглянуто 970 звернень, із яких задоволено майже кожне п’яте – 174. 

Упродовж 8 місяців 2016 року від злочинів постраждало 6 156 дітей. 

Саме тому залишається важливою правозахисна діяльність органів 

прокуратури у вказаній сфері, на врегулювання якої Генеральний прокурор 

України підписав наказ від 6 грудня 2014 року № 16 гн «Про організацію 

діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей», що 

зобов’язує прокурорів усіх рівнів особливу увагу приділяти захисту прав і 

свобод дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, залишених без догляду батьків, переміщених з тимчасово 

окупованої території України, районів воєнних дій, збройних конфліктів та 

інших надзвичайних ситуацій. 

Проблематика діяльності органів прокуратури неодноразово ставала 



 
7 

предметом наукових дискусій Є.М. Блажівського, М.М. Говорухи, 

В.М. Гусарова, Л.М. Давиденка, В.В. Долежана, Ю.М. Дьоміна, П.М. Каркача, 

В.М. Кравчука, І.М. Козьякова, М.В. Косюти, О.М. Литвака, В.І. Малюги, 

І.Є. Марочкіна, О.Р. Михайленка, М.І. Мичка, І.В. Назарова, Ю.Є. Полянського, 

С.В. Прилуцького, Н.О. Рибалки, М.В. Руденка, Г.П. Середи, Д.В. Суходубова, 

В.В. Сухоноса, В.Я. Тація, О.М. Толочка, М.С. Туркота, Ю.С. Шемшученка, 

П.В. Шумського, М.К. Якимчука, О.Г. Яновської та інших учених. 

Окремі питання захисту прав і свобод дітей, у тому числі й органами 

прокуратури, у своїх роботах розглядали, зокрема: Г.О. Ганова, К.І. Годуєва, 

О.О. Грабовська, І.І. Присяжнюк, М.І. Копетюк, Н.М. Крестовська, 

В.А. Мозгова, В.В. Одуденко, В.О. Остапець, В.А. Павлійчук, О.М. Павлик, 

О.О. Панчишина, Н.О. Сущенко, О.О. Храпенко, Я.М. Шевченко, 

Г.В. Щербакова, О.О. Ямкова. 

Серед останніх дисертаційних досліджень, присвячених окремим 

аспектам діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей, 

варто виокремити дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук О.О. Панчишиної «Захист прокурором майнових прав дітей» 

(2015 рік) та В.В. Одуденко «Організація роботи органів прокуратури у сфері 

ювенальної юстиції» (2016 рік). Водночас комплексних наукових розробок, 

присвячених дослідженню місця та ролі органів прокуратури у захисті прав і 

свобод дітей, на рівні докторського дослідження останнім часом у вітчизняній 

науці не було, що обумовлює актуальність представленої дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2016 року» від 5 березня 2009 року № 1065-VI, Указу Президента 

України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні» від 24 травня 2011 року № 597/2011, Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14-
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10, та плану наукової роботи Національної академії прокуратури України.  

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 

Національної академії прокуратури України (протокол № 10 від 24 квітня 

2013 року). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у комплексному 

науковому опрацюванні актуальних теоретичних та прикладних проблем 

функціонування прокуратури України у державному механізмі захисту прав і 

свобод дітей та формулюванні на цій основі комплексу пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності органів прокуратури щодо захисту 

прав і свобод дітей. 

Для досягнення окресленої мети було поставлено такі основні задачі: 

– дослідити етапи становлення діяльності органів прокуратури України із 

захисту прав і свобод дітей; 

– надати загальну характеристику зарубіжному досвіду захисту прав і 

свобод дітей прокуратурою та іншими державними органами; 

– з’ясувати зміст діяльності органів прокуратури України у 

співвідношенні з іншими державними органами у сфері захисту прав і свобод 

дітей; 

– аргументувати позицію про необхідність комплексного підходу при 

здійсненні захисту прав і свобод малолітніх та неповнолітніх дітей органами 

прокуратури за межами кримінального провадження; 

– визначити особливості реалізації прокурором повноважень у межах 

кримінального провадження, а також відшукати шляхи оптимізації їх 

використання; 

– дослідити проблеми захисту прокурором прав і свобод дітей при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях щодо них; 

– запропонувати напрями оптимізації організації роботи прокуратури із 

виявлення порушень прав і свобод дітей та реагування на них; 

– розробити концепцію удосконалення діяльності органів прокуратури із 

захисту прав і свобод дітей. 
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Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають при здійсненні 

прокуратурою захисту прав і свобод людини. 

Предмет дослідження – прокуратура України у державному механізмі 

захисту прав і свобод дітей. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять: 

діалектичний метод, який застосовано для пізнання функціонування 

державного механізму захисту прав і свобод дітей, діяльності органів 

прокуратури у вказаній сфері та динаміки розвитку відповідних явищ (розділи 

1–5); індуктивний метод наукового пізнання став засобом дослідження 

положень нормативно-правових актів і доктринальних джерел для визначення 

проблем, пов’язаних із захистом прокуратурою прав, свобод та інтересів дітей 

(підрозділи 1.4–1.6, розділи 2–5); дедуктивний метод застосовано для 

формулювання висновків, виходячи із загальних положень науки про захист 

прав і свобод людини, діяльність органів прокуратури щодо захисту прав, 

свобод та інтересів дітей в Україні (підрозділи 1.4–1.6, розділи 2–5); метод 

аналізу дав змогу визначити конкретні наукові положення та норми законів і 

підзаконних актів, а також матеріалів практики щодо захисту прав і свобод 

вказаної категорії осіб, на основі яких виокремлено проблемні питання 

діяльності прокуратури (підрозділи 1.5, 1.6, розділи 2–5); метод синтезу надав 

можливість сформулювати авторські пропозиції щодо удосконалення 

діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей, а також 

визначення місця прокуратури у досліджуваній сфері (підрозділи 1.5, 1.6, 

розділи 2–5); за допомогою методу моделювання визначено авторські моделі 

функціонування органів прокуратури України у державному механізмі захисту 

прав і свобод дітей (підрозділ 1.5, розділи 2–4); історичний метод застосовано 

для визначення розвитку наукової думки та діяльності прокуратури України, а 

також інших держав щодо захисту прав і свобод дітей (підрозділи 1.2, 1.3); 

соціологічний метод став засобом з’ясування думки практиків щодо проблем 

діяльності прокуратури України у державному механізмі захисту прав і свобод 

дітей (підрозділи 1.5, 2.1, 2.2, 4.3); компаративістський метод застосовано для 
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вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері захисту прав і свобод дітей 

прокурором (підрозділи 1.3, 5.3, 5.4). 

Усі методи дослідження використано у комплексі, що забезпечило 

переконливість його результатів. 

Науково-теоретичним підґрунтям роботи стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі кримінального процесуального права, цивільного 

процесуального права, кримінально-виконавчого права, кримінального права, 

цивільного права, сімейного права, філософії, юридичної психології, 

ювенальної юстиції, прокурорської діяльності.  

Нормативною основою дисертації є міжнародно-правові норми, 

Конституція України, законодавство України й інших держав, підзаконні 

нормативно-правові акти загального та відомчого характеру. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні й аналітичні 

матеріали, узагальнення практики діяльності органів прокуратури України із 

захисту прав і свобод дітей (за 2013–2015 роки), акти прокурорського 

реагування на порушення, виявлені у досліджуваній сфері, матеріали судової 

практики, а також результати анкетування 320 працівників прокуратури, які 

мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод дітей. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним дослідженням проблем визначення місця, ролі та 

функціонування прокуратури України у державному механізмі захисту прав і 

свобод дітей. Наукову новизну дисертації становлять такі основні положення: 

уперше: 

– розроблено та обґрунтовано концепцію удосконалення діяльності 

органів прокуратури України із захисту прав і свобод дітей, метою якої є 

запровадження в Україні комплексного захисту органами прокуратури прав і 

свобод дітей як у межах, так і поза межами кримінальної юстиції, а також 

удосконалення організації роботи прокуратури у цій сфері; 

– надано комплексну аргументацію особливого місця органів 

прокуратури у державному механізмі захисту прав і свобод дітей, що 
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обґрунтовується такими характерними ознаками: 1) комплектування кадрів 

органів прокуратури професійними юристами; 2) прокуратура безпосередньо 

зобов’язана здійснювати захист прав і свобод людини; 3) прокурор наділений 

повноваженнями виявлення правопорушень і реагування на них; 4) прокурору 

надані повноваження звернення до суду у разі виявлення порушень; 5) в 

органах прокуратури концентрується інформація про стан законності; 

6) прокурор має координаційні повноваження; 7) органи прокуратури мають 

відомче наукове та методичне забезпечення діяльності; 

– запропоновано та обґрунтовано поняття захисту прокурором прав і 

свобод дітей, під яким автор розуміє комплексну діяльність органів 

прокуратури в межах їхньої компетенції з використанням наданих законом 

засобів, що починається з настанням юридичного факту (невиконання приписів 

законодавства, порушення вимог закону тощо) та здійснюється з метою 

забезпечення правопорядку й лише за умови недопущення підміни органів 

відомчого управління та контролю і невтручання у господарську діяльність, 

якщо вона не суперечить чинному законодавству; 

– обґрунтовано необхідність надання прокурору в сучасних умовах 

широкого кола повноважень за межами кримінальної юстиції з метою 

комплексного захисту прав і свобод осіб до 18 років, що є однією із додаткових 

гарантій забезпечення реалізації ст. 3 Конституції України, в якій визначено: 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; 

– аргументовано доцільність надання прокурору повноважень щодо 

перевірки додержання законів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, 

поза межами кримінального провадження та до погодження захисного припису 

з метою оцінки відповідності дій органів і установ вимогам закону, що 

сприятиме посиленню ефективності захисту прав, свобод та інтересів дітей; 

– запропоновано модель діяльності прокурора у сфері протидії 

злочинності неповнолітніх, що передбачає наглядову, інформаційно-аналітичну 

та координаційну складові; 
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– зроблено вмотивований висновок про необхідність покладення на 

прокурора обов’язку встановлення мотивів подання представником або 

захисником неповнолітнього апеляційної скарги, що стане додатковою 

гарантією захисту прав та інтересів неповнолітніх обвинувачених; 

удосконалено: 

– обґрунтування доцільності закріплення у Законі України від 14 жовтня 

2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» положення про те, що перевірка 

додержання і застосування законів, спрямованих на захист прав та свобод дітей, 

проводиться за зверненнями фізичних і юридичних осіб, зверненнями та 

запитами депутатів усіх рівнів про порушення законності, що вимагають 

реагування прокурора, а за наявності обґрунтованих приводів – також з його 

власної ініціативи; 

– підходи до створення та функціонування системи підрозділів органів 

прокуратури, уповноважених на здійснення захисту прав і свобод дітей з 

урахуванням положень Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

«Про прокуратуру»; 

– основні напрями нагляду прокурора за додержанням законів при 

виконанні покарань, пов’язаних із позбавленням волі, застосованих до 

неповнолітніх (освіта, охорона здоров’я, соціальні права); 

– критерії внутрішньої оцінки ефективності захисту прав і свобод дітей 

прокуратурою, що передбачають три елементи: рівень професійності 

прокурора; рівень відновлення порушених прав дитини; наявність (відсутність) 

оскарження дій, а також рішень, прийнятих компетентними органами за 

ініціативою прокурора, та задоволення вимог скаржника; 

– напрями посилення ефективності захисту прав і свобод дітей органами 

прокуратури, що включають такі складові: оптимальна структура та система 

підрозділів, які здійснюють захист зазначеної категорії осіб у місцевих, 

регіональних прокуратурах і Генеральній прокуратурі України; підбір 

працівників, котрі безпосередньо здійснюватимуть захист прав та свобод дітей; 

міжнародна взаємодія; критерії ефективності діяльності прокуратури; 
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дістали подальшого розвитку: 

– періодизація становлення захисту прав і свобод дітей прокурором; 

– аргументація доцільності закріплення на рівні кримінального 

процесуального закону обов’язку щодо встановлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню злочину, і направлення відповідного документа (подання) до 

органів, установ та організацій, бездіяльність або неналежна діяльність яких 

призвела до вчинення кримінального правопорушення неповнолітньою особою; 

– законодавчі пропозиції щодо правового регулювання укладання угод 

про примирення та про визнання винуватості за участю неповнолітніх;  

– підходи до підготовки кандидатів на посади прокурорів, що полягають 

у запровадженні курсу «Захист прокурором прав і свобод дітей»; 

– складові елементи вимог до прокурорів, які здійснюють захист прав і 

свобод дітей, що передбачають: успішне проходження підготовки щодо 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками прокурорської 

діяльності стосовно захисту прав і свобод дітей; наявність стажу роботи в 

органах прокуратури, достатнього для ефективного виконання обов’язків у 

зазначеній сфері. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки дослідження і сформульовані на їх підставі пропозиції впроваджено і 

використовуються у: науковій сфері – для подальшого наукового опрацювання 

проблем захисту прокурором прав і свобод дітей; правотворчості – при 

удосконаленні законодавства та розробці відомчих нормативних актів (довідка 

про впровадження у правотворчу діяльність Верховної Ради України 

результатів дисертаційного дослідження від 17 березня 2015 року № р-28); 

правозастосуванні – практичній діяльності органів прокуратури України (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 

органів прокуратури від 30 січня 2015 року, наданий управлінням захисту прав 

і свобод дітей Генеральної прокуратури України); навчальному процесі – при 

підготовці та проведенні лекційних, семінарських і практичних занять зі 

студентами та слухачами Національної академії прокуратури України у процесі 
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викладання таких навчальних дисциплін: «Прокурорська діяльність у сфері 

захисту прав і свобод дітей», «Підтримання прокурором державного 

обвинувачення», «Представництво прокурором інтересів громадянина або 

держави у суді», «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням», 

«Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних провадженнях» (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальний процес Національної академії прокуратури України 

від 3 лютого 2015 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем особисто 

і є самостійним дослідженням. У працях, написаних у співавторстві, власні 

теоретичні розробки дисертанта становлять обсяг, визначений у списку 

опублікованих праць за темою дисертації. Наукові ідеї, що належать 

співавторам опублікованих праць, у дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, 

пропозиції, що містяться у дисертації, доповідалися автором і були обговорені 

на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Сучасні 

наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 

України майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2013 року); «Теория и 

практика современной юридической науки» (г. Ростов-на-Дону, 26 апреля 

2013 года); «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Київ, 

19 квітня 2013 року); «Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний 

досвід» (м. Київ, 8 жовтня 2013 року); «Актуальні питання права та правової 

держави: наукова дискусія» (м. Київ, 11 грудня 2013 року); «Перспективные 

направления развития современной юридической науки» (г. Симферополь, 24–

25 января 2014 года); «Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 року); 

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 27–28 

червня 2014 року); «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та 

основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 18–19 липня 2014 

року); «Сучасне правотворення: питання теорії та практики» 
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(м. Дніпропетровськ, 1–2 серпня 2014 року); «Юридична наука: виклик і 

сьогодення» (м. Одеса, 8–9 серпня 2014 року); «Актуальні завдання та 

напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 22–23 серпня 

2014 року); «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями 

його вдосконалення» (м. Одеса, 10–11 жовтня 2014 року); «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір» (м. Дніпропетровськ, 7–8 листопада 2014 року); 

«Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів 

утвердження та забезпечення» (м. Київ, 19 грудня 2014 року); «Законодавство 

України у світлі сучасних реформаційних процесів» (м. Київ, 21–22 листопада 

2014 року); «Правова політика України: питання теорії та практики» (м. Київ, 

24 жовтня 2014 року); «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 22 травня 2015 року). 

Публікації. Основні положення та висновки, що містяться у дисертації, 

відображено в одній монографії, підрозділі у колективній монографії, 

підрозділах у двох науково-практичних посібниках, параграфі у науково-

практичному посібнику, двадцяти трьох статтях, із яких вісімнадцять 

опубліковано у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, п’ять – 

у наукових періодичних виданнях інших держав, та вісімнадцяти тезах 

наукових повідомлень. 

Структура дисертації визначається темою, метою та задачами 

дослідження і складається зі вступу, п’яти розділів, що містять двадцять два 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 437 сторінок, із яких основний текст – 365 сторінок, 

список використаних джерел (330 найменувань) – 44 сторінки; додатки 

(5 найменувань) – 27 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ 

 

1.1 Методологічні засади дослідження ролі та місця прокуратури 

у державному механізмі захисту прав і свобод дітей 

 

Ґрунтовне дослідження ролі та місця прокуратури у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей необхідно здійснювати із застосуванням 

комплексу методів наукового пізнання, що дасть змогу поглиблено опрацювати 

проблематику представленої дисертаційної роботи. 

Передусім варто зауважити, що свідомість особи формується значною 

мірою під впливом практики, завдяки якій у свідомості відкладаються ті чи 

інші уявлення, способи діяльності тощо. Практика може бути репродуктивною 

(такою, що використовується), тобто людина просто користується набутими 

нею або кимось іншим способами діяльності, й інноваційно-творчою, інакше 

кажучи, такою, коли людина відкриває щось нове. Завдяки практиці людина 

здобуває досвід – набуває знання, вміння та навички діяльності [73, с. 228].  

Доцільно вказати, що основними засадами наукової теорії пізнання є 

визнання об’єктивної реальності світу, відображення його в свідомості людини, 

практики як основи пізнання і критеріїв істини, розуміння пізнання як 

діалектичного процесу наближення суб’єкта до об’єкта, руху від незнання до 

знання, від неповного, неточного знання до знання дедалі більш повного і 

точного. Пізнання відображає реальну дійсність не безпосередньо, а 

опосередковано – через матеріально-практичну діяльність. Практика породжує 

потребу в нових матеріалах, джерелах енергії тощо, і це стимулює розвиток 

пізнання. Отже, історичний розвиток практики є рушійною силою пізнання. Та 

частина філософії, що займається пізнанням, називається гносеологією [255, 

с. 115]. 
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Термін «гносеологія» походить від грец. γνώσις – «пізнання» і λόγος – 

«розум», «вчення», «слово». Пізнання, в якому людина знаходить або створює 

щось таке, чого не було до неї, називається творчим пізнанням. При цьому 

творчість може бути науковою або ненауковою [73, с. 228-229].  

У контексті представленого дослідження необхідно звернути увагу на 

наукове пізнання, під яким розуміється процес (система знань), що 

розвивається і охоплює два рівні – емпіричний та теоретичний. На емпіричному 

рівні переважає живе споглядання – чуттєве пізнання. Раціональний момент і 

його форми (поняття, судження) хоча й присутні, але підпорядковані 

чуттєвості. Тому об’єкт, що досліджується, відображається переважно через 

його зовнішні зв’язки та вияви, які доступні для живого споглядання.  

Теоретичному рівню наукового пізнання властиве переважання 

раціонального моменту – понять, теорій, законів та інших форм, пов’язаних із 

діяльністю мислення. Живе споглядання при цьому не заперечується, але стає 

підпорядкованим. Теоретичне пізнання відображає явища в їх внутрішніх 

зв’язках та закономірностях, які виявляються у результаті раціональної обробки 

даних емпіричного знання. Структурними компонентами теоретичного 

пізнання є проблема, гіпотеза, теорія [109, с. 56-57]. Так, проблема – це форма 

знання, змістом якої є те, що не пізнане людиною, але потребує свого пізнання. 

Іншими словами, це – знання про незнання, питання, яке виникло в процесі 

пізнання і на яке потрібно відповісти. Гіпотеза – форма знання, основою якого є 

передбачення, сформульоване за допомогою певних фактів, але це знання є 

невизначеним і потребує доведення. Теорія – найрозвинутіша форма наукового 

знання, яка дає цілісне, системне відображення закономірних та сутнісних 

зв’язків певної сфери дійсності [109, с. 57]. 

Є. Ушаков зазначає, що наукове пізнання спирається на встановлені 

факти і дає їм теоретичне пояснення. Тому природно убачається вважати, що в 

науковому пізнанні чітко помітні сфери надійно встановлених фактів і 

теоретичні конструкції, які пояснюють наочні факти. Здається, що це 

розходження можна використовувати й далі: спробувати чітко розділити всю 
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сферу наукового пізнання на два рівні – емпіричний і теоретичний. До 

емпіричного рівня потрібно віднести усе те знання, яке набувається під час 

безпосереднього вивчення реальності, тобто весь фактуальний матеріал, який є 

фундаментом для подальшого теоретизування. Теоретичний же рівень – це 

сфера різних гіпотез, узагальнень, теорій, які «надбудовуються» над 

фактуальним базисом і забезпечують його наукове тлумачення [305, с. 82]. 

Необхідно вказати, що перехід від емпіричного до теоретичного рівня – 

це перехід від фактів до теорії. На цьому шляху широко використовуються 

методи індукції і дедукції. Індукція – перехід від знання окремих фактів до 

знання загального, коли висновки про загальні властивості предметів якогось 

класу робляться на основі дослідження окремих фактів. До класу індуктивних 

висновків належить також міркування за аналогією. Але якщо індукція – 

перехід від знання про окреме до загального знання, то аналогія – перехід від 

знання одного об’єкта (системи) до знання іншого об’єкта (системи). До 

індуктивного методу належить і метод модельної екстраполяції, тобто 

перенесення знань, отриманих під час вивчення моделі, на сам об’єкт з 

використанням коефіцієнта подібності моделі й об’єкта за різними 

параметрами. Дедукція – метод переходу від загальних положень до часткових, 

інакше кажучи, – це виведення за правилами логіки нових істин з істин уже 

відомих [97, c. 564]. 

Процес пізнання неможливий без застосування відповідних методів. 

Метод у найзагальнішому значенні являє собою певний спосіб дослідження 

якоїсь проблеми чи якогось завдання, тобто метод – це система правил, 

принципів і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей розвитку 

природи, суспільства й мислення або практичної перетворюючої діяльності 

людини. Близькою до методу за своїм значенням є категорія «методика». 

Методика – сукупність, послідовність, порядок використання різних прийомів і 

методів у дослідженні. Це – своєрідний тактичний план, що визначає спосіб і 

послідовність вирішення конкретного наукового чи практичного завдання. 

Певна система методів та форм, способів і видів пізнання становить наукову 
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методологію. Під методологією розуміють вчення, науку про методи наукового 

пізнання і перетворення дійсності. Водночас це – і сукупність загальних та 

насамперед світоглядних принципів, які використовуються для вирішення 

наукових і практичних завдань. Якщо методика є своєрідним тактичним планом 

вирішення конкретного завдання, то методологія розробляє стратегію 

пізнавальної і практичної діяльності [46, с. 232–233]. 

Потрібно наголосити, що сучасна наука – складне системне утворення, 

змістовне розгортання якого відбувається під впливом багатьох факторів, 

зокрема й у силу дії різноманітних методів, що у сукупності утворюють 

методологічний інструментарій науки. Багаторівнева концепція 

методологічного знання надає можливість виокремити серед них такі основні 

групи з урахуванням ступеня загальності та широти застосування методів, які 

до них входять: 

1) філософські методи – визначають загальні регулятиви 

дослідження (діалектичний, метафізичний, аналітичний, 

феноменологічний, герменевтичний тощо); 

2) загальнонаукові підходи та методи пізнання, використання яких 

характерно для цілої низки галузей наукового пізнання (аксіоматичний, 

гіпотетико-дедуктивний методи, експеримент, опис тощо); 

3) приватно-наукові методи, застосування яких не виходить за межі 

окремих наукових дисциплін (зокрема, кількісний аналіз у хімії, 

спектральний аналіз у фізиці) [306, с. 132].  

Робота зі складними дослідницькими завданнями передбачає 

використання не лише різних методів, а й різних стратегій наукового пошуку. 

До переліку найважливіших із них, що відіграють роль загальнонаукових 

методологічних програм сучасного пізнання, належить системний підхід, в 

основі якого – дослідження об’єктів як системних утворень. Методологічна 

специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження 

на розкриття цілісності об’єкта та механізмів, які його обумовлюють, на 

виявлення багаторівневих типів зв’язків складного об’єкта та зведення їх в одну 
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картину. Безсумнівною перевагою системного підходу є не тільки властива 

йому можливість виявлення більш широкої сфери пізнання порівняно з уже 

освоєною в науці, а й нова схема пояснення, яку він генерує і в основу якої 

покладено пошук конкретних механізмів, що визначають цілісність об’єкта, а 

також експлікація достатньо повної типології зв’язків, що вимагає свого 

операційного представлення. Системний аналіз можливо застосовувати до 

систем будь-якої природи [306, с. 140].  

У контексті цього підрозділу доцільно звернути увагу на особливості 

наукового пізнання в гуманітарній сфері. Так, коло інтересів гуманітарних 

наук – людина, суспільство, культура. На відміну від природних процесів, що 

підкоряються природним закономірностям, предмети і процеси, які підлягають 

гуманітарному вивченню, є порівнюваними з людиною: вони або стосуються 

безпосередньо людського життя, або є плодами людських дій. Психологія, 

соціологія, історія та інші гуманітарні науки вивчають сферу явищ, у якій 

початково відображається присутність людини [305, с. 330]. 

Окрім того, якщо метою природничо-наукового дослідження можна 

вважати передусім встановлення універсальних законів, які можна 

застосовувати до природних об’єктів незалежно від їхньої просторово-часової 

локалізації, то гуманітарні науки пов’язані з явищами, що мають суттєву частку 

індивідуальності. Зрозуміло, комплекс гуманітарних наук дуже неоднорідний 

щодо своїх дослідницьких завдань. Наявні підходи, спрямовані на встановлення 

загальних закономірностей культур, історичних подій, феноменів 

індивідуальної поведінки. Але існують і явно індивідуалізуючі стратегії, які 

прагнуть зрозуміти те чи інше явище в його одиничності, унікальності. Як 

приклад, можна вказати на детальні історичні дослідження, які прагнуть 

відновити максимально повну картину тієї чи іншої події [305, с. 332]. 

Зокрема, представлене авторське дослідження характеризується своєю 

комплексністю підходів до питання діяльності органів прокуратури нашої 

країни у сфері захисту прав і свобод дітей з урахування сучасних світових 
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тенденцій та історичних передумов зародження такого напряму діяльності на 

території України. 

Гуманітарні концепції часто досягають значного суспільного резонансу. 

Вони одразу стають надбанням широких верств громадськості, мають 

важливий загальнокультурний вплив і наслідки. Гуманітарні науки за 

визначенням мають прямий доступ до суспільного життя, водночас природничі 

науки набувають соціального значення значно більш опосередкованим шляхом.  

До того ж від гуманітарних наук відкрито вимагають найближчого і 

якнайшвидшого практичного застосування. Так, правові, педагогічні, 

господарські, психотерапевтичні, політичні концепції відіграють занадто 

важливу роль у нашому житті, щоби їх можна було віддати у відання відірваних 

від громадськості академічних учених. Тому гуманітарні науки перебувають 

під більш пильною увагою суспільства, ніж природні [305, с. 334]. 

Методологію юридичної науки можна визначити як систему принципів і 

способів організації, побудови та здійснення теоретико-пізнавальної юридичної 

діяльності в сфері дослідження державно-правової дійсності, а також вчення 

про цю систему. Методологія сучасної юридичної науки – це складне і 

багатоаспектне утворення, яким охоплюються: 

– проблеми структури наукового знання взагалі і наукових 

правових теорій зокрема; 

– закони виникнення, функціонування і зміни наукових 

правових теорій; 

– понятійний каркас юридичної науки та її окремих дисциплін; 

– структура й операційний склад методів юридичної науки; 

– аналіз її мови, формальних і формалізованих методів 

дослідження (методики і процедури дослідницької діяльності), типології 

систем наукового правового знання тощо [44, с. 68]. 

Варто також зазначити, що юридичне мислення, як і будь-яка сфера 

практики та пізнання, підкоряється основним логічним принципам. Юридичні 

дослідження, оцінки й рішення можуть бути визнані істинними тільки тоді, 
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коли забезпечені визначеністю, несуперечливістю, послідовністю та 

обґрунтованістю міркувань [110, c. 51]. 

Методологія ювенально-правових досліджень визначається як 

багаторівнева система, що включає рівень парадигм, рівень підходів, рівень 

методів і принципів (які є вихідними посиланнями методів), рівень концептів. 

Останні постають одночасно як результат дослідження та започаткування 

подальших досліджень. Наука ювенального права як наука суспільна (так само, 

як і юриспруденція загалом) відзначається методологічним плюралізмом. 

Визначальним моментом методологічного інструментарію науки ювенального 

права є специфіка підходів, тоді як методи та принципи його дослідження в 

цілому типові для усіх юридичних наук [95, с. 43-44]. 

Наведена позиція Н. Крестовської заслуговує на підтримку. Адже методи 

дослідження типові для юридичної науки, їх також можливо використовувати 

для дослідження проблематики, пов’язаної з місцем та роллю прокуратури 

України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей. 

Так, при дослідженні ролі й місця прокуратури України у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей використано комплекс загальнонаукових 

та спеціальних методів дослідження. Зокрема, діалектичний метод застосовано 

для пізнання функціонування державного механізму щодо захисту прав і 

свобод дітей, діяльності органів прокуратури у вказаній сфері та динаміки 

розвитку відповідних явищ. Індуктивний метод наукового пізнання став 

засобом дослідження положень нормативно-правових актів і доктринальних 

джерел для визначення питань, пов’язаних із захистом прокуратурою прав, 

свобод та інтересів дітей. Дедуктивний метод застосовано для формулювання 

висновків, виходячи із загальних положень науки про захист прав і свобод 

людини, про діяльність органів прокуратури щодо захисту прав, свобод та 

інтересів дітей в Україні. Метод аналізу дав змогу визначити конкретні наукові 

положення та норми законів і підзаконних актів, а також матеріалів практики 

щодо захисту прав та свобод вказаної категорії осіб, на основі яких 

виокремлено проблеми діяльності прокуратури. Метод синтезу надав 
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можливість сформулювати авторські пропозиції щодо удосконалення 

діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод осіб до 18 років, а 

також визначення місця прокуратури у досліджуваній сфері. За допомогою 

методу моделювання визначено авторські моделі функціонування органів 

прокуратури Україні у державному механізмі захисту прав і свобод дітей, а 

також її діяльності у сфері, що досліджується. Історичний метод застосовано 

для визначення розвитку наукової думки та діяльності прокуратури України 

щодо захисту прав і свобод дітей. Соціологічний метод став засобом з’ясування 

думки практиків щодо питань місця і значення прокуратури України у 

державному механізмі захисту прав і свобод дітей. Компаративістський метод 

використано для вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері захисту прав і 

свобод дітей прокурором. 

Свого висвітлення також потребують останні публікації, пов’язані із 

захистом прав і свобод дітей прокурором. Так, у науково-практичному 

посібнику «Діяльність прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових 

прав неповнолітніх» викладено основні положення щодо діяльності органів 

прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових прав неповнолітніх. 

Акцентується увага на характеристиці повноважень прокурора, методиці 

виявлення порушень законів, а також засобах прокурорського реагування на 

порушення законів у вказаній сфері [52]. 

Науково-практичний посібник присвячено розкриттю основних засад 

організації діяльності прокурора щодо захисту майнових і житлових прав дітей. 

Визначено систему та компетенцію органів державної влади й місцевого 

самоврядування, що здійснюють державну політику у цій сфері. Акцентовано 

увагу на повноваженнях прокурора та методиці проведення перевірок 

порушень законів у галузі майнових правовідносин. Видання розраховане на 

працівників органів прокуратури, викладачів і науковців, аспірантів та 

студентів вищих юридичних навчальних закладів [53]. 

У посібнику «Притягнення до кримінальної відповідальності 

неповнолітніх: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та 
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підтримання державного обвинувачення» розглянуто питання, пов’язані з 

обвинувальною діяльністю прокурора в суді першої інстанції у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх осіб, проаналізовано окремі особливості 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми [186]. 

У посібнику запропоновано методичні рекомендації і тактичні прийоми 

стосовно підтримання державного обвинувачення у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх на основі комплексного аналізу 

міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав дітей із урахуванням 

положень чинних нормативно-правових актів, зокрема й відомчих, роз’яснень 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, судової практики. Запропоноване видання має 

чітко виражену практичну спрямованість і підготовлене викладачами Інституту 

підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України – 

прокурорськими працівниками, які мають значний досвід роботи на напрямі 

підтримання державного обвинувачення. 

У науково-практичному посібнику «Протидія злочинності неповнолітніх 

в Україні (теорія і практика)» наведено кримінологічну характеристику 

злочинності неповнолітніх, розглянуто особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. Окремо висвітлено питання 

протидії злочинності неповнолітніх і забезпечення органами прокуратури 

додержання законодавства та здійснення координаційної діяльності у сфері 

такої протидії [252]. 

На основі комплексного наукового аналізу особливостей злочинності та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх виявлено основні проблеми, що 

перешкоджають здійсненню дієвої протидії злочинам, та сформовано науково 

обґрунтовані рекомендації щодо посилення її ефективності в процесі 

здійснення прокурорської діяльності. 

Авторським колективом науково-практичного посібника «Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх в Україні» розглянуто: особливості 
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процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 

(підсудного), виправданого, засудженого; основні аспекти планування 

розслідування, процесуальні й тактичні особливості підготовки та проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій; основні помилки, які виникають під час їх 

проведення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх; питання участі 

захисника, законного представника і педагога в кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх, застосування до неповнолітніх запобіжних заходів. 

Докладно висвітлено роль прокурора в захисті прав неповнолітніх у 

кримінальному провадженні [99]. 

У навчальному посібнику «Прокурорська діяльність у сфері захисту прав 

і свобод дітей» розглянуто актуальні питання щодо здійснення прокурорського 

нагляду за додержанням законів при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; законів про захист особистих 

немайнових і майнових (зокрема соціальних) прав дітей; законів, спрямованих 

на запобігання правопорушенням і бездоглядності серед дітей [250]. 

На увагу заслуговує також монографія «Моніторинговий 

кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009–2013 роки)», у якій 

проаналізовано стан злочинності в Україні з 2009 року по 2013 рік в цілому та 

окремих видів злочинів із урахуванням структури Особливої частини 

Кримінального кодексу України. У цій роботі розкрито загальні аспекти 

методології кримінологічного аналізу злочинності та відображено основні 

тенденції стану вказаного негативного соціального явища. Завданнями 

моніторингового кримінологічного аналізу є наукове забезпечення 

прогнозування кількісних та якісних показників злочинності, формулювання 

відповідних завдань правоохоронних органів у сфері реалізації кримінально-

правової політики держави та напрацювання рекомендацій щодо посилення 

ефективності зазначеного виду діяльності. За результатами дослідження 

запропоновано комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію злочинності, 

покращення організаційного, матеріально-технічного, кадрового, 
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інформаційно-аналітичного забезпечення системи протидії кримінальним 

правопорушенням [122]. 

Так, у розділі 2 «Злочинність неповнолітніх» вказаної монографії  

розкрито питання рівня, структури та динаміки злочинів, що вичиняються 

неповнолітніми, характеристики особи злочинця, детермінантів злочинності 

неповнолітніх, протидії злочинності вказаної зазначеної осіб. 

У розділі 1 «Злочинність неповнолітніх» науково-практичного посібника 

«Моніторинговий кримінологічний аналіз окремих видів злочинів в Україні 

(2013–2014 роки)» висвітлено питання рівня, структури та динаміки злочинів, 

що вчиняються неповнолітніми, детермінантів і загальносоціальної протидії 

злочинності неповнолітніх.  

До того ж проведено кримінологічний аналіз і запропоновано засоби 

протидії злочинам проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту, 

життя і здоров’я, громадського порядку й моральності, незаконного обігу 

наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, що вчиняються 

неповнолітніми [123]. 

Авторський колектив науково-практичного посібника «Процесуальне 

керівництво прокурором досудовим розслідуванням» зазначає, що видання є 

практичним керівництвом для прокурорів з організації та здійснення нагляду за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Зокрема, у цій праці 

висвітлено питання організації роботи процесуального керівника, планування 

прокурором процесу досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

визначення його напрямів і координації діяльності слідчих органів досудового 

розслідування та співробітників оперативних підрозділів. 

Особливу увагу приділено прокурорському нагляду за додержанням 

вимог законів на окремих стадіях кримінального провадження, зокрема щодо 

підстав і порядку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження, зупиненні та закінченні досудового розслідування. 
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З метою науково-методичного забезпечення діяльності прокурорів у 

посібнику вміщено наукові рекомендації стосовно використання 

криміналістичної тактики та методики під час процесуального керівництва 

розслідуванням окремих груп кримінальних правопорушень: проти життя та 

здоров’я особи, виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 

та громадянина, власності, господарської та службової діяльності тощо. У 

посібнику також виокремлено особливості участі прокурора у 

судовому кримінальному провадженні за вказаними групами злочинів [253]. 

Безпосередньо питанням процесуального керівництва, пов’язаним із 

неповнолітніми, присвячені параграфи 2.9 «Криміналістичні основи 

процесуального керівництва прокурором розслідуванням злочинів щодо 

неповнолітніх» та 3.10 «Особливості участі прокурора у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх» вказаної роботи. 

У підручнику «Підтримання прокурором державного обвинувачення» 

розглянуто питання підтримання прокурором державного обвинувачення 

відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу 

України. Це перша повна і системна праця, в якій докладно, з позицій 

практичної реалізації конституційних засад, відображено правові основи 

підтримання державного обвинувачення в умовах змагального кримінального 

процесу [158]. 

Автори пропонують методику підтримання державного обвинувачення у 

різних категоріях кримінальних проваджень. З огляду на перспективи 

здійснення реформи органів кримінальної юстиції України вивчено зарубіжний 

досвід щодо ролі прокурора у судовому провадженні. 

Окремий параграф (§ 4.2) автори присвятили висвітленню питання про 

підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. 

Також доцільно приділити увагу огляду методичної літератури. Так, у 

Збірнику методичних документів з питань захисту прав і свобод дітей, 

схвалених науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України 
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упродовж 2012–2014 років, укладачами зібрано методичні рекомендації 

стосовно: організації та проведення перевірок додержання законодавства, 

спрямованого на охорону життя та здоров’я дітей; забезпечення нагляду за 

додержанням і застосуванням законів про права неповнолітніх на працю та 

працевлаштування; організації та проведення перевірок додержання 

законодавства щодо захисту майнових і житлових прав дітей; представництва 

інтересів дітей у суді, захисту їх прав при виконанні судових рішень у 

цивільних справах; особливостей здійснення процесуального керівництва та 

участі прокурора в суді у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх; 

особливостей досудового розслідування та здійснення процесуального 

керівництва у кримінальних провадженнях про зґвалтування; діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод; організації та 

проведенні перевірок з питань нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх та 

застосуванні інших примусових заходів [62]. 

У контексті викладеного варто зазначити також про наукові праці, 

присвячені окремим питанням захисту прав і свобод дітей взагалі та органами 

прокуратури зокрема. Так, М. Копетюк у дисертаційному дослідженні 

«Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ 

про злочини неповнолітніх» приділяє увагу дослідженню особливостей 

прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, зі справ про 

злочини та суспільно небезпечні діяння неповнолітніх.  

Також автор досліджує предмет, об’єкти, форми, методи, завдання та 

повноваження прокурора щодо нагляду у цій галузі прокурорської діяльності. 

У дисертації: розроблено тактику та методику вказаного виду діяльності зі 

справ неповнолітніх; запропоновано шляхи оптимізації та критерії оцінювання 

роботи прокурора на досудовому слідстві; сформульовано пропозиції стосовно 

вдосконалення чинного законодавства (законів України «Про прокуратуру» і  



 
29 

«Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального процесуального 

кодексу України й інших нормативно-правових актів) [89]. 

Автор дисертації «Удосконалення діяльності прокуратури із захисту прав 

і свобод неповнолітніх» О. Храпенко досліджує теоретичні та практичні 

проблеми правозахисної діяльності прокуратури щодо неповнолітніх. У 

вказаній роботі визначено зміст правозахисної діяльності прокуратури у 

зазначеній сфері при здійсненні конституційних функцій прокуратури, 

розглянуто питання організації прокурорського нагляду й інших видів 

правозахисту, висвітлено особливості правозахисної діяльності у разі 

забезпечення права на освіту, житлових і майнових прав неповнолітніх, які 

потребують підвищеного соціального захисту, права на усиновлення, у 

кримінально-правовій сфері при розслідуванні кримінальних справ щодо 

неповнолітніх, у кримінально-виконавчій сфері при захисті прав неповнолітніх, 

які перебувають у виховних колоніях [313]. 

К. Годуєва у дисертаційному дослідженні «Захист прокурором прав і 

свобод дітей поза межами кримінального провадження» висвітлює зарубіжний 

досвід та історичну ґенезу захисту прокурором прав і свобод дітей поза межами 

кримінального провадження на території сучасної України, виокремлює 

основні її етапи. Автор цієї роботи аналізує сутність і пропонує власне 

визначення захисту прокурором прав і свобод дітей поза межами 

кримінального провадження, визначає критерії оцінювання та напрями 

підвищення рівня ефективності захисту прокуратурою прав і свобод дітей поза 

межами кримінального провадження, розробляє пропозиції, пов’язані з 

удосконаленням чинного законодавства та відомчих актів прокуратури, які 

регламентують захист прокурором прав і свобод дітей поза межами 

кримінального провадження [38]. 

У дослідженні «Підтримання державного обвинувачення у справах про 

злочини неповнолітніх» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук, підготовленого В. Остапець, здійснено комплексний науковий аналіз 

проблем підтримання державного обвинувачення у справах про злочини 
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неповнолітніх. У вказаній дисертації досліджено правовий статус прокурора як 

державного обвинувача. Проаналізовано також статус ювенального прокурора 

та його структурні елементи. Визначено основні етапи реалізації функції 

підтримання державного обвинувачення у справах про злочини неповнолітніх. 

Висвітлено особливості участі прокурорів у розгляді кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх у суді першої інстанції. Розглянуто порядок допиту 

неповнолітнього обвинуваченого та порядок дослідження доказів у справах про 

злочини неповнолітніх, а також участь прокурора у дослідженні доказів у 

судовому засіданні. Окремо розкрито питання участі прокурора в судових 

дебатах та особливості виголошення судової промови прокурора. Висвітлено 

основні напрями удосконалення організації роботи прокурора з підтримання 

державного обвинувачення у справах про злочини неповнолітніх, 

запропоновано шляхи оптимізації та критерії оцінювання ефективності 

підтримання державного обвинувачення у справах про злочини неповнолітніх. 

Розглянуто питання спеціалізації державних обвинувачів і діяльності групи 

державних обвинувачів у багатоепізодних чи складних кримінальних справах 

щодо неповнолітніх. Надано пропозиції з удосконалення законодавства із 

питань здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх [152]. 

Дисертаційне дослідження О. Панчишиної «Захист прокурором майнових 

прав дітей» присвячено дослідженню поняття та змісту захисту майнових прав 

дітей, нормативно-правових основ захисту прокурором майнових прав дітей, а 

також загальній характеристиці діяльності прокурора у досліджуваній сфері. 

У роботі наводяться особливості застосування прокурором повноважень із 

захисту майнових прав дітей, виявлення порушень та реагування на порушення 

майнових прав дітей, класифікація уповноважених органів у сфері захисту 

майнових прав (суб’єктів) залежно від обсягу та виду наданих їм повноважень, 

перелік найбільш поширених порушень законодавства у діяльності служб у 

справах дітей. 

Також у дисертації містяться пропозиції щодо оптимізації обліку дітей і 

пропонується створення єдиної бази даних випускників дитячих установ, які 



 
31 

отримали житлову площу. 

Окрім того, у роботі розроблено пропозиції стосовно оптимізації 

організації роботи прокурора із захисту майнових прав дітей та щодо внесення 

змін і доповнень до низки законодавчих та відомчих нормативно-правових 

актів [155]. 

У дисертаційному дослідженні В. Павлійчука «Захист прокурором прав 

неповнолітніх на працю та працевлаштування» розкрито поняття і зміст захисту 

прокурором прав неповнолітніх на працю та працевлаштування, наведено 

загальну характеристику права неповнолітніх на працю та системи їх 

законодавчого забезпечення. У дисертації комплексно проаналізовано 

повноваження прокурора з виявлення порушень законів про права 

неповнолітніх на працю та працевлаштування, методику діяльності прокурора у 

цій сфері, а також його повноваження з реагування на виявлені порушення 

законів про права неповнолітніх у трудових правовідносинах. 

Дисертація містить пропозиції стосовно оптимізації організації роботи 

прокурора із захисту прав неповнолітніх на працю та працевлаштування. Окрім 

того, автор приділяє увагу питанням міжнародної взаємодії органів 

прокуратури у сфері захисту трудових прав неповнолітніх [154]. 

Дисертаційне дослідження В. Одуденко «Організація роботи органів 

прокуратури у сфері ювенальної юстиції» на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук присвячене питанням становлення наукової думки 

та організаційно-правових основ організації роботи органів прокуратури 

України у сфері ювенальної юстиції, визначення ролі й місця органів 

прокуратури у системі ювенальної юстиції в Україні, аналізу сутності, 

виокремленню структурних елементів і визначенню шляхів вирішення окремих 

проблем організації роботи органів прокуратури на відповідному напрямі 

прокурорської діяльності. 

У цій роботі подальшого розвитку дістали наукові підходи до оцінки 

ефективності роботи органів прокуратури у сфері ювенальної юстиції. 

Автором, зокрема, запропоновано умовний поділ критеріїв оцінювання 
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ефективності роботи прокурора на основні та допоміжні. Внесено пропозицію 

щодо визначення допоміжних критеріїв оцінки ефективності через: 

1) забезпечення належних умов для роботи ювенальних прокурорів; 

2) досягнення поставлених цілей у максимально стислі терміни; 3) визначення 

оптимального навантаження на працівників, виходячи із поставлених завдань і 

стану злочинності неповнолітніх на конкретній адміністративно-територіальній 

одиниці. 

Висвітлено кращі зарубіжні практики правового регулювання організації 

роботи органів прокуратури у сфері ювенальної юстиції, визначено напрями 

модернізації організаційної структури системи підрозділів органів прокуратури, 

які здійснюють діяльність, пов’язану із захистом прав дітей. Запропоновано 

також створення Спеціалізованої ювенальної прокуратури України, яка 

структурно складатиметься з головного управління і територіальних 

підрозділів. 

Визначено основні напрями, першочергові заходи та процедури, 

спрямовані на удосконалення організації роботи органів прокурати у 

відповідній сфері. 

Вказана дисертація містить науково обґрунтовані пропозиції з 

удосконалення правового регулювання організації роботи органів прокуратури 

у сфері ювенальної юстиції та удосконалення законодавства із питань 

забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей в Україні шляхом 

внесення змін та доповнень до чинного законодавства й відомчих нормативно-

правових актів [145].  

У дисертаційному дослідженні Н. Крестовської «Ювенальне право 

України: генезис та сучасний стан» на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук визначено формування нового дослідницького напряму – 

правової ювеналістики (науки ювенального права). Зроблено висновок щодо 

наявності патерналістської, протекціоністської та автономістської доктрин 

ювенального права і їх поєднання в Україні. Зазначено, що ювенально-правове 

регулювання має міцне коріння в історії українського права. 
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За допомогою комплексного критерію галузевого поділу системи права 

України зроблено висновок про наявність галузі ювенального права, виявлено 

та проаналізовано його джерела, принципи, функції, систему, зв’язок із 

мораллю, релігією, політикою. Проаналізовано ювенально-правові відносини. 

Уведено в науковий обіг поняття ювенального статусу, ювенального проступку, 

ювенальної відповідальності. 

Проаналізовано концептуальні моделі ювенальної юстиції та омбудсмена 

з прав дитини. Надано авторську концепцію ювенальної юстиції, для України 

запропоновано плюралістичну відновну модель ювенальної юстиції [95]. 

Водночас комплексного наукового дослідження, присвяченого 

проблематиці місця прокуратури України у державному механізмі захисту прав 

і свобод дітей, у вітчизняній науці не було. 

 

1.2 Становлення діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей 

 

Прокуратура України, пройшла тривалий шлях становлення, 

перебуваючи у складі різноманітних держав, і, виходячи з історичних вимог, 

виконувала досить різноманітні функції. Залежно від інтересів правлячої 

верхівки, форм державного устрою та правління змінювалися й пріоритети 

діяльності цього органу. Однак еволюційні зміни щодо правового становища 

дітей у суспільстві вносили свої корективи у функціонування правової системи 

країн і державних органів, що поступово призвело до зародження системи 

ювенальної юстиції. 

Так, ще здавна в різних країнах час від часу висловлювалися ідеї про 

бажаність і навіть необхідність по-різному судити дорослих і дітей. У деякі 

акти навіть вводилися окремі положення, що передбачали дещо інші підходи до 

кримінального покарання дітей, аніж дорослих. Однак аж до кінця XIX століття 

це були лише окремі епізоди, які не тільки не складалися в якусь систему, а, 

швидше, були поодинокими відхиленнями від загальної тенденції, винятками із 
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загального правила, що, як відомо, підтверджують правило. Тому говорити про 

ювенальну юстицію аж до кінця XIX століття не можна. І навіть передісторія 

ювенальної юстиції розпочалася тільки у XIX столітті [9, c. 54]. 

Що ж стосується заходів виховного характеру щодо неповнолітніх, то 

впродовж століть, задовго до виникнення ювенальної юстиції, в Західній 

Європі такі заходи здійснювалися католицькою церквою, яка розглядалася як 

самостійний вид державного інституту і відала, поряд із релігійними 

питаннями, справами освіти та встановлення критеріїв моралі й моральності. 

Після Реформації виховні функції, зокрема і щодо малолітніх правопорушників, 

стали на себе брати й протестантські громади. А з XIX століття до виховної 

діяльності долучилися і світські неурядові організації (однак деякі з них 

надихалися релігійними ідеалами) [9, c. 54]. 

Можна виокремити такі періоди в історії ювенальної юстиції: 

– перша половина XX ст. – формування основ класичної моделі 

ювенальної юстиції, яку сучасні західні дослідники визначають як 

«гуманітарний патерналізм»; 

– 60–70 рр. XX ст. – криза класичної моделі ювенальної юстиції, розквіт 

правового реалізму і посилення каральної функції щодо неповнолітніх; 

– 70–90 рр. XX ст. – менеджеріалізація ювенальної юстиції під впливом 

лібералізації системи кримінального правосуддя та соціального сектору в 

цілому; 

– з 90-х рр. і до сьогодні – розвиток нових форм ювенальної юстиції: 

декриміналізації, відновного правосуддя, сімейно-центрованих тощо [322, 

с. 12]. 

І. Хулхачиєва зазначає, що структуру ювенальної юстиції як особливого 

інституту судової влади утворюють такі елементи, які взаємодіють між собою: 

судові органи, що розглядають справи, де однією зі сторін є неповнолітній; 

спеціалізовані структури в органах слідства та дізнання; установи, що 

здійснюють заходи покарання щодо неповнолітніх; колегіальні органи, які 

здійснюють позасудові юрисдикційні функції; органи й установи державної 
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системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх; 

уповноважені з прав дитини, інститути громадянського суспільства [314, с. 7]. 

До вказаних елементів необхідно додати й органи прокуратури, які у різні 

історичні періоди більшою чи меншою мірою відігравали важливу роль у 

забезпеченні додержання прав та свобод малолітніх і неповнолітніх. 

Водночас наведена періодизація правомірна для більшості європейських 

країн, США та Канади. Проте в Італії, Іспанії ювенальна юстиція виникає 

набагато пізніше – лише в другій половині ХХ ст., і практично негайно 

зливається із розвитком відновного правосуддя та / або демократизацією 

кримінального правосуддя в цілому [322, с. 12-13]. 

Окремо звернемося до становлення ювенальної юстиції на території 

нашої країни. Так, Г. Фільченков зауважує, що суттєвою особливістю 

законодавчих актів стародавньої Русі, які включали у себе Руську правду 

Ярослава Мудрого, судебники, градські й інші закони, є відсутність у них 

приписів, що встановлюють для підлітків більш гуманні види покарань 

порівняно з учасниками злочинів, які досягли повноліття [307, с. 5]. 

Необхідно зауважити, що першою спробою особливого підходу до 

здійснення кримінального переслідування щодо неповнолітніх стало 

положення Соборного Уложення 1649 року, відповідно до якого «… аще отрок 

седьми лет убиет, то неповинен есть смерти» [282, с. 116.]. 

Передісторія ювенальної юстиції в Росії, як і в інших державах, 

починається з появи спеціальних виправних установ для неповнолітніх 

правопорушників у XIX столітті. Хоча і в більш ранній період часу в деяких 

правових актах містилися окремі норми, присвячені особливостям суду над 

дітьми і їх покарання, однак такі норми не утворювали будь-якої системи і були 

винятком із загального правила правового регулювання кримінального 

переслідування злочинців. У Росії перші виправні заклади для утримання дітей-

правопорушників і дітей-арештантів, які відбували ув’язнення в тюрмах, було 

засновано в Санкт-Петербурзі (1871 рік), Саратові (1873 рік), Москві (1864 рік, 

а Болшевский притулок – у 1874 році), Казані, Києві, Томську, Таганрозі. Як 
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зазначалося у статутах цих установ, вони були створені для того, щоби 

відділити неповнолітніх від дорослих злочинців, огородити їх від впливу 

в’язниці й арештного будинку і, тим самим, сформувати відразу до 

кримінальної поведінки [9, с. 59]. 

Визначними документами, що підтвердили особливість підходів до 

неповнолітніх у контексті кримінального судочинства, стали Устав 

кримінального судочинства та Устав про покарання, що накладаються 

мировими суддями, затверджені 20 листопада 1864 року. Наприклад, в Уставі 

кримінального судочинства визначено: «За несовершеннолетних и вообще за 

лица, лишенные возможности пользоваться своими правами, отзывы могут 

быть подаваемы их родителями, супругами, опекунами или теми, у кого они 

находятся на воспитании». Також у примітці Уставу закріплювалося 

положення: «Из осужденных в каторжные работы или в ссылку на поселение 

несовершеннолетние, имеющие менее двадцати одного года, и престарелые, 

достигшие семидесяти лет, обряду публичной казни не подвергаются» [288, 

с. 259–262]. 

Устав про покарання, що накладаються мировими суддями, також містив 

положення, які свідчили про особливий підхід до неповнолітніх. Зокрема, в 

цьому документі було визначено: «В тех местах, где будут учреждены 

исправительные приюты, несовершеннолетние от десяти до семнадцати лет 

могут, взамен заключения в тюрьме, быть обращаемы в эти приюты на срок, 

определяемый мировым судьей, но с тем, чтобы не оставлять их там по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетним от десяти до 

семнадцати лет наказания назначаются в половинном размере. Не достигших 

четырнадцати лет мировой судья может, не подвергая наказанию, отсылать к 

родителям, опекунам или родственникам для домашнего исправления» [287, 

с. 138–139]. 

У Законі «Про зміну порядку укладення та пересилання неповнолітніх, 

які перебувають під слідством і судом» від 8 лютого 1893 було встановлено 

утримувати неповнолітніх підслідних у виправних притулках, але окремо від 
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інших вихованців, «... щоб уникнути поганого впливу вже засуджених», і з 

застосуванням загальних вимог до прокурорського нагляду за неповнолітніми, 

які перебувають під вартою. Таким чином, у другій половині XIX сторіччя 

російське законодавство прагнуло створити умови перевиховання дітей-

правопорушників, зокрема й шляхом роздільного утримання дітей та дорослих 

правопорушників [9, с. 59]. 

Соціально-економічна і політична ситуація на початку ХХ століття 

зумовила суттєве погіршення становища дітей. Розвиток промисловості, 

зайнятість батьків на виробництві, низький рівень матеріального забезпечення 

сімей призвели до збільшення кількості бездоглядних і безпритульних. 

Державні та громадські форми піклування цими дітьми виявилися 

малоефективними. Постійно зростав рівень підліткової злочинності. Водночас 

каральна спрямованість кримінальної та кримінально-виправної політики 

царської Росії не сприяла вирішенню проблеми. Перша світова війна і 

революційні події призвели до нового сплеску безпритульності, бездоглядності 

та правопорушень неповнолітніх [15, с. 7].  

Уперше на території Російської імперії суд у справах неповнолітніх був 

створений у Санкт-Петербурзі 22 січня 1910 року. До Жовтневої революції 

1917 року такі суди були утворені також у Москві, Харкові, Києві, Одесі, 

Саратові, Томську, Ризі, Любаві. Варто зазначити, що в Росії «дитячий суд» був 

сформований не на основі видання спеціального закону, а шляхом тлумачення 

норм чинного законодавства. Повноваження з розгляду кримінальних справ 

щодо неповнолітніх було покладено на мирового суддю. А з огляду на те, що 

дільничний мировий суддя не міг обмежитися розглядом лише справ про 

малолітніх, відповідними повноваженнями був наділений додатковий мировий 

суддя. У 1913 році в компетенцію суду для неповнолітніх включено справи про 

безпритульних у віці до 17 років, що певним чином розширило сферу його 

громадянського й опікунського судочинства [9, с. 61]. 



 
38 

Потреба у застосуванні термінових заходів змусила радянську владу вже 

на початку її функціонування визначити принципи роботи у цій галузі, що 

ґрунтувалися на засадах охорони основних прав дитини [15, с. 7].  

У період започаткування радянської держави одним із визначних 

документів став Декрет Ради народних комісарів РСФСР «Про комісії для 

неповнолітніх» від 14 січня 1918 року. Декретом встановлювалося, що суди й 

тюремне утримання для малолітніх та неповнолітніх ліквідуються (ст. 1). 

Справи щодо неповнолітніх обох статей до 17 років, які були помічені у 

суспільно небезпечних діяннях, віднесено до відання комісії щодо 

неповнолітніх (ст. 2). 

Вказані комісії перебували у винятковому віданні Народного комісаріату 

суспільного призріння та складалися із представників відомств суспільного 

піклування (призріння), народного просвітництва та юстиції у кількості не 

менше трьох осіб, при цьому серед цих осіб повинен був бути лікар (ст. 3).  

За результатами розгляду справи щодо неповнолітніх комісія або 

звільняла їх, або направляла в один із закладів Народного комісаріату 

суспільного піклування відповідно до характеру діяння (ст. 4). 

Окрім того, у Декреті встановлювалося, що усі справи щодо 

неповнолітніх, які того часу перебували у провадженні будь-яких судів, а також 

ті, які закінчились засудженням, підлягали перегляду зазначеними комісіями 

(ст. 6) [48]. 

Важливо зауважити, що в Декреті містилося тлумачення понять 

«малолітній» і «неповнолітній», що певним чином ускладнювало порядок 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб до 18 років. Проте у ст. 13 

Керівних начал кримінального процесу від 12 грудня 1919 року 

встановлювалось дві вікові межі кримінальної відповідальності. Неповнолітні 

до 14 років взагалі не підлягали суду і покаранню. До них застосовувалися 

лише виховні заходи впливу. 
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Неповнолітні у віці від 14 до 18 років, яких закон називав «особами 

перехідного віку», звільнялися від кримінальної відповідальності тільки в разі 

«... якщо визнавалися такими, які діють без розуміння» [29, с. 15] 

Декретом РНК РРФСР від 4 березня 1920 р. «Про справи неповнолітніх, 

обвинувачуваних у суспільно небезпечних діях» передбачалося звуження сфери 

застосування медико-педагогічних заходів. У ньому, зокрема, зазначалося про 

те, що у випадку неможливості застосування до неповнолітніх заходів медико-

педагогічного впливу справи передавалися до народного суду для вирішення 

питання про покарання винного. З огляду на те, що в Декреті взагалі не йшлося 

про те, справи за якими саме суспільно небезпечними діяннями неповнолітніх 

потрібно було передавати в суд, які конкретно заходи медико-педагогічного 

характеру могли застосовувати до неповнолітніх комісії, трьома зацікавленими 

відомствами («Наркомпросом», «Наркомздравом» і «Нарком’юстом») 

19 червня 1920 року було видано Інструкцію комісіям у справах неповнолітніх, 

в якій зазначалося, що передачі народному судді підлягають справи про 

посягання на людське життя, заподіяння тяжких ран і каліцтв, зґвалтування, 

грабежі, розбої, підпали, підробки грошових знаків і документів, хабарництво, 

великі розкрадання і спекуляцію. Аналогічні положення містив і Декрет РНК 

УСРР від 12 червня 1920 року «Про відповідальність неповнолітніх», який за 

деякими незначними винятками дублював відповідний декрет РРФСР [21, 

с. 126]. 

О. Анатолієва у своєму дисертаційному дослідженні, розглядаючи 

проблематику боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та 

правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття, доходить 

висновку, що першим етапом боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та 

правопорушеннями неповнолітніх в УСРР був період з 1920 року до осені 

1921 року. Того часу почала формуватися система охорони дитинства. Було 

прийнято низку нормативних актів, присвячених правам дітей, започатковано 

спеціальні органи, уповноважені забезпечувати їх соціальний захист, вести 

боротьбу з безпритульністю, бездоглядністю й правопорушеннями 
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неповнолітніх. Робота спрямовувалася передусім на надання допомоги і 

полягала у влаштуванні дітей, зокрема й безпритульних, бездоглядних та 

правопорушників до інтернатних закладів на державне утримання, передачі їх 

на патронування громадянам, у працевлаштуванні. Однак досягти реальних 

результатів перешкодила соціально-економічна й політична кризи у державі 

[15, с. 7].  

Другий етап боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та 

правопорушеннями неповнолітніх пов’язаний із голодом, який тривав з осені 

1921 року до кінця 1923 року й спричинив різке збільшення кількості 

безпритульних і бездоглядних дітей. Можливості державних органів щодо їх 

соціального захисту були обмежені: переповнені дитячі заклади не 

забезпечували вихованцям навіть мінімуму необхідного. Лави українських 

безпритульних поповнювали діти-біженці з Поволжя. Труднощі у боротьбі з 

безпритульністю та бездоглядністю сприяли підвищенню рівня підліткової 

злочинності. Але більшість правопорушень неповнолітніх не становила значної 

суспільної небезпеки (найчастіше це були дрібні крадіжки). Тому заходи, які 

застосовували до правопорушників, мали на меті насамперед надання допомоги 

(проведення співбесіди, встановлення нагляду, направлення до лікарні або 

інтернату, працевлаштування) [15, с. 7].  

Одним із визначних кроків у розвитку законодавства щодо неповнолітніх, 

які потрапили у конфлікт із законом, стала Постанова Центрального 

виконавчого комітету Ради Народних Комісарів СРСР «Про заходи боротьби зі 

злочинністю серед неповнолітніх» від 7 квітня 1935 року № 3/598. У вказаному 

документі визначалося, що неповнолітніх, починаючи з 12-річного віку, 

викритих у вчиненні крадіжок, насильства, заподіянні тілесних ушкоджень, 

каліцтва, вбивстві або спробах вбивства, необхідно притягати до кримінального 

суду із застосуванням усіх заходів кримінального покарання. 

Осіб, викритих у підбуренні або залученні неповнолітніх до участі у 

різних злочинах, а також у примушенні неповнолітніх до заняття спекуляцією, 
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проституцією, жебрацтвом тощо, – карати тюремним утриманням строком не 

менше 5 років. 

Постановою пропонувалося урядам Союзних республік привести 

кримінальне законодавство у відповідність до положень вказаної Постанови 

[131]. 

На виконання Постанови від 7 квітня 1935 року Всеукраїнським 

центральним виконавчим комітетом Ради Народних Комісарів Української РСР 

було прийнято Постанову «Про заходи боротьби із злочинністю серед 

неповнолітніх» [209]. 

Окрім того, відповідно до Постанови Центрального виконавчого комітету 

Ради Народних Комісарів СРСР від 7 квітня 1935 року було внесено зміни до 

ст. 11 Кримінального кодексу УРСР Постановою ВУЦВК від 8 червня 

1927 року такого змісту: «Неповнолітні, починаючи з 12-літнього віку, викриті 

у вчиненні крадіжок, у спричиненні насильства, тілесних пошкоджень, каліцтв, 

у вбивстві чи в спробі убивства, притягуються до кримінального суду із 

застосуванням усіх мір покарання» [131]. 

І. Авербах,  підтримуючи зміни до законодавства, прийняті 1935 року, 

зазначав: «Лібералізм і «ліві» заскоки стосовно підлітків виявилися не тільки в 

школах. Певні дефекти в цьому відношенні були і в нашому кримінальному 

законодавстві. У ньому був встановлений украй високий вік повної 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. Більше того, навіть особи віком 

від 16 до 18 років не могли бути засуджені не тільки до вищої міри покарання 

(ст. 22 КК РРФСР), який би жахливий і огидний злочин вони не скоїли, але і 

при призначенні їм в якості покарання позбавлення волі суд був зв’язаний в 

достатній мірі безглуздими арифметичними операціями обов’язкового 

формального пом’якшення покарання. 

Що стосується неповнолітніх, які не досягли 16 років, то який би злочин 

ними не було вчинено, вони завжди визнавалися нерозумними дітьми, стосовно 

яких можуть бути застосовані тільки так звані медико-педагогічні заходи. 
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Практично це найчастіше означало зведення до нуля всієї роботи з 

виховання неповнолітніх правопорушників» [8, с. 10]. 

У літературі того часу вказувалося, що у Циркулярі Верховного суду та 

прокуратури СРСР від 21 липня 1935 року № 36–37 було зазначено: «Одним із 

суттєвих недоліків є тенденція судово-слідчих працівників до розширеного 

тлумачення постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 квітня 1935 року «Про заходи 

боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх», що полягають у притягненні до 

кримінальної відповідальності дітей, які не досягли 12-річного віку, залученні 

за злочини, вчинені до видання цього закону, а також за злочини, ним не 

передбачені» [29, с. 21]. 

В іншому пункті Циркуляра вказувалося, що всі інші випадки порушень з 

боку дітей віком від 12 до 16 років у кримінальному порядку не караються. В 

цьому положенні Циркуляра міститься слушна думка, що, однак, узгоджується 

тільки із законодавством РРФСР, але не із законодавством всіх інших союзних 

республік. 

Так, лише в Кримінальному кодексі РРФСР кримінальна відповідальність 

неповнолітніх починалася з 16 років. У Циркулярі Верховного Суду і 

Прокуратури СРСР від 7 квітня 1935 року правильно вказувалося, що стосовно 

злочинів, не передбачених законом, відповідальність, передбачена 

Кримінальним кодексом РРФСР, зберігається у попередньому обсязі, тобто 

починаючи з 16-річного віку. Однак поза положеннями Циркуляра залишилося 

те, що у кримінальних кодексах всіх інших республік кримінальна 

відповідальність наставала не з 16 років, а з 14 років [29, с. 21]. 

Зміни у правовому регулюванні прав та свобод дітей, а також 

запровадження ювенальної юстиції торкнулися і системи органів прокуратури. 

Посилювалася роль прокурора щодо забезпечення дотримання законності при 

притягненні неповнолітнього до кримінальної відповідальності. Так, 

О. Бенедик зазначав, що справи, в яких залучаються підлітки у віці від 12 до 

16 років, як правило, повинні заслуховуватися у камері в справах 

неповнолітніх. Винятком із цього правила можуть бути тільки справи, за якими 
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поряд із неповнолітнім одночасно притягаються і дорослі, у такому разі 

обвинувальний висновок підписує особисто райпрокурор, а справа слухається 

під головуванням старшого народного судді. 

Кількість справ, що направляється до суду у справах неповнолітніх, 

встановлені строки та відповідна якість вимагають наявності в камері не менше 

трьох складів суду [20, с. 15]. 

Варто зауважити, що 17 березня 1935 року на нараді працівників 

прокуратури, міліції, суду, комісії у справах неповнолітніх («комонесов»), 

наукових і громадських організацій, що ведуть  боротьбу з дитячою 

злочинністю, яка була скликана Прокуратурою СРСР, виявилася необхідність 

рішучої перебудови роботи органів прокуратури, суду та міліції. На 

оперативній нараді при Прокуророві СРСР 22 березня було визначено низку 

конкретних заходів у цьому напрямі, причому одразу ж було вирішено виділити 

як при Прокуророві СРСР, так і при республіканських, крайових і обласних 

прокурорах спеціальних прокурорів у справах неповнолітніх. У Циркулярі 

Прокурора СРСР від 31 березня 1935 року всі ці заходи було доведено на місця 

для виконання. Пізніше, після видання законів 7 квітня і 31 травня 1935 року, в 

Циркулярі від 21 липня 1935 року Прокурор СРСР запропонував прокурорам 

республік, країв і областей з метою підвищення якості розслідування у справах 

про неповнолітніх виділити спеціальних слідчих у всіх великих містах і 

фабрично-заводських центрах [292, с. 25]. 

С. Коган також зауважив, що після прийняття Постанови Центрального 

виконавчого комітету Ради Народних Комісарів СРСР від 7 квітня 1935 року 

органи юстиції УРСР провели велику роботу, спрямовану на боротьбу із 

злочинністю серед неповнолітніх. Ця робота вимагала спеціальних 

організаційних заходів. Передусім, зокрема у великих містах, введені 

спеціальні слідчі та камери народного суду для розгляду справ про злочини 

неповнолітніх. Були введені спеціальні прокурори у цих справах. 

У подальшому такі справи, як правило, розглядались на попередніх засіданнях 
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судів, причому участь прокурора як у підготовчому засіданні, так і на судовому 

засіданні у цих справах була обов’язковою. 

До компетенції прокуратури належало і питання організації належного 

утримання під вартою неповнолітніх злочинців. На місцях було проведено 

низку обстежень, відповідно до яких встановлено, що у місцях ув’язнення для 

тримання неповнолітніх правопорушників створені задовільні умови. Ув’язнені 

забезпечені хорошими матеріально-побутовими умовами, з ними проводиться 

серйозна культурно-виховна робота [74, с. 15]. 

У Циркулярі Прокурора СРСР від 5 квітня 1937 року № 21/4 «Про 

посилення боротьби із злочинністю серед неповнолітніх» вказувалося на 

необхідність обов’язкового повідомлення місцевих керівних органів про 

виявлені недоліки у роботі шкіл, дитячих будинків, комсомолу й інших 

організацій, які стали причиною злочинів дітей [140, с. 131].  

Потрібно зауважити, що протягом 40-х років ХХ століття відомча 

правова база органів прокуратури СРСР щодо врегулювання роботи у 

досліджуваній сфері активно розвивалася. Так, потрібно звернути увагу на: 

наказ Комісаріату юстиції СРСР від 1 червня 1940 року № 67/110 «Про порядок 

розслідування і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх», згідно з 

яким робота щодо охорони прав дітей, боротьби з безнаглядністю і 

злочинністю серед неповнолітніх у прокуратурах союзних і автономних 

республік, країв і областей покладалась на спеціально виділених, досвідчених 

прокурорів, а у великих містах – на слідчих, які розслідували злочини, вчинені 

неповнолітніми; наказ Прокурора СРСР від 22 червня 1943 року «Про 

посилення заходів боротьби з дитячою бездоглядністю, безпритульністю та 

хуліганством», відповідно до якого на прокурорів було покладено завдання 

щодо систематичного здійснення нагляду за точним виконанням нормативних 

документів, серед яких: постанова Центрального комітету Всеросійської 

комуністичної партії більшовиків і РНК СРСР від 20 червня 1935 року «Про 

боротьбу з дитячою безпритульністю і бездоглядністю»; Інструкція Народного 

комісаріату внутрішніх справ, НКЮ і Прокуратури СРСР від 20 червня 
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1943 року «Про порядок направлення і терміни утримання дітей у виховних 

трудових колоніях»; Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 грудня 

1940 року «Про відповідальність учнів ремісничих, залізничних шкіл і училищ 

ФЗО за порушення дисципліни і самовільне залишення училищ» [146, с. 121]. 

Отже, як бачимо, забезпечення додержання законів щодо захисту прав і 

свобод дітей як напрям прокурорської діяльності виник не випадково. У роки 

революції, громадянської війни перед суспільством постала проблема дитячої 

безпритульності і як наслідок – злочинності. При вирішенні першочергових 

питань матеріального забезпечення знедолених дітей, їх влаштування, розвитку 

мережі дитячих закладів особливої уваги набув нагляд за додержанням 

законності у діяльності установ для безпритульних дітей. Так, 1935 року в 

прокуратурах усіх рівнів були введені посади спеціальних прокурорів у справах 

неповнолітніх [321, с.34]. 

Як окрема підгалузь прокурорський нагляд за додержанням і 

застосуванням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх бере свій 

початок із 40-х років ХХ століття – у 1944 році в центральному апараті 

Прокуратури СРСР було створено групу у справах неповнолітніх, яку 1956 

року перетворено на відділ. До обов’язків прокурорів, зокрема, були віднесені: 

нагляд за виконанням органами міліції нормативних актів про вилучення з 

вулиці безпритульників і бездоглядних дітей та їх влаштування до дитячих 

установ; нагляд за станом законності в колоніях; нагляд за виконанням законів 

про охорону прав дітей, переданих до сім’ї трудящих; нагляд за комісією з 

влаштування дітей, що залишились без батьків; боротьба з крадіжками та 

іншими злочинами у дитячих установах [283, с. 316]. 

Згідно з Постановою Президії Верховної Ради СРСР «Про структуру 

центрального апарату Прокуратури СРСР» від 7 квітня 1956 року [138] та 

наказом Генерального прокурора СРСР «Про структуру центрального апарату 

Прокуратури СРСР та прокуратур республік, країв, та областей» від 10 квітня 

1956 року № 54 [137, с. 496] утворено відділи у справах неповнолітніх. 
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Необхідно звернути увагу на п.п. 1, 2 наказу Генерального прокурора 

СРСР «Про посилення прокурорського нагляду у справах неповнолітніх» від 

14 липня 1956 року № 83, відповідно до яких прокурорам наказано організувати 

активну боротьбу зі злочинністю і посилити нагляд за виконанням законів у 

справах неповнолітніх, розглядаючи це завдання як одне з найважливіших у 

діяльності органів прокуратури. 

Виділених відповідно до штатного розкладу в прокуратурах союзних і 

автономних республік, країв і областей прокурорських працівників для 

здійснення нагляду за виконанням законів у справах неповнолітніх звільнити 

від виконання за сумісництвом інших прокурорських обов’язків. 

У прокуратурах АРСР, країв і областей, де штатним розписом не 

передбачено виділення прокурорських працівників у справах неповнолітніх, 

проведення цієї роботи покласти на відповідні оперативні відділи. 

Координування роботи по справах неповнолітніх відділів загального нагляду, 

слідчого, з нагляду за законністю розгляду судами кримінальних справ та з 

нагляду за місцями позбавлення волі в цих прокуратурах покласти на 

заступника прокурора АРСР (краю, області) [143]. 

Активний розвиток відомчої правової бази, що спрямована на 

організацію роботи прокурора із забезпечення додержання законів щодо 

захисту прав і свобод дітей, відбувався і в 60-х та 70-х роках ХХ століття. Так, у 

цей період було видано такі накази Генерального прокурора СРСР: «Про заходи 

щодо подальшого удосконалення діяльності органів прокуратури з боротьби із 

злочинністю та порушеннями законності» від 30 червня 1962 року № 53 [132]; 

«Про заходи покращення роботи органів прокуратури із загального нагляду» 

від 4 червня 1964 року № 55 [134]; «Про посилення прокурорського нагляду за 

додержанням законності при розгляді судами кримінальних справ» від 

25 серпня 1967 року № 78 [142]; «Про посилення прокурорського нагляду у 

цивільному судочинстві» від 22 грудня 1969 року № 91 [141]; «Про підвищення 

рівня та ефективності прокурорського нагляду за виконанням законів про 
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попередження правопорушень серед неповнолітніх» від 17 березня 1977 року 

№ 15 [135]. 

Наказом Генерального прокурора СРСР від 17 березня 1977 року № 15, 

наприклад, прокурорів республік, країв, областей було зобов’язано особисто 

здійснювати керівництво роботою у справах неповнолітніх, забезпечуючи 

узгоджену участь на цьому напрямі всіх оперативних підрозділів. 

У ч. 2 ст. 30 Закону СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 30 листопада 

1979 року вже безпосередньо визначалося, що прокурор дає санкцію на арешт 

підозрюваного або обвинуваченого за наявності підстав, передбачених законом. 

При вирішенні питання про санкції на арешт прокурор зобов’язаний ретельно 

ознайомитися з усіма матеріалами, що містять підстави для взяття під варту, і 

за необхідності особисто допитати підозрюваного або обвинуваченого, а 

неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого – в усіх випадках [136]. 

До того ж у ч. 1 ст. 42 Закону зазначалося, що Генеральний прокурор 

СРСР і підлеглі йому прокурори здійснюють нагляд за додержанням законів у 

місцях утримання затриманих, у місцях попереднього ув’язнення, в місцях 

позбавлення волі, при виконанні покарань, не пов’язаних із позбавленням 

свободи, та інших заходів примусового характеру, призначуваних судом, з тим, 

щоб тримання затриманих у місцях попереднього ув’язнення, в місцях 

позбавлення волі, в установах для примусового лікування і виховання 

проводилося не інакше, як на підставах та в порядку, встановлених законом 

[136]. 

Наказ Генерального прокурора України СРСР від 17 березня 1977 року 

№ 15 було скасовано 23 листопада 1987 року наказом Генерального прокурора 

СРСР № 93 «Про заходи щодо докорінного підвищення ефективності 

прокурорського нагляду за виконанням законів про неповнолітніх і посилення 

його профілактичної спрямованості». Згідно з положеннями останнього, 

зокрема, нагляд за виконанням законів щодо неповнолітніх покладено 

безпосередньо на прокурорів республік, країв та областей [133, с. 97]. 
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Наказ також містив положення, відповідно до яких прокурорів 

зобов’язано вилучити з практики факти незаконного взяття під варту і 

затримань, необґрунтованого притягнення неповнолітніх до кримінальної 

відповідальності, забезпечити безумовне виконання вимог закону про 

особистий допит прокурором неповнолітнього і ретельне вивчення ним усіх 

матеріалів справи при вирішенні питання про взяття під варту [133, с. 97]. 

Наказом Генерального прокурора СРСР «Про зміну структури 

прокуратури Союзу РСР» від 4 березня 1989 року відділ з нагляду за 

виконанням законів щодо неповнолітніх було перетворено в управління з 

нагляду за виконанням законів щодо неповнолітніх та молоді [139]. 

Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року було прийнято Декларацію 

про державний суверенітет України і з цього моменту розпочинається історія 

прокуратури незалежної України. У Декларації зазначалося, що найвищий 

нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним 

прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою 

Української РСР, відповідальний перед нею та підзвітний лише їй [198]. 

5 листопада 1991 року Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про прокуратуру», у ст. 1 якого визначалося, що вищий нагляд за 

додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів 

України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими 

органами державного і господарського управління та контролю, урядом 

Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і 

розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, 

громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами й 

організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та 

приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється 

Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами 

[232]. 

Цим Законом також було визначено основні функції, якими були: 
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1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами та громадянами; 

2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із 

злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять 

ознаки злочину; 

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину; 

4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах 

кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і 

господарських спорів у арбітражних судах; 

5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, 

попереднього ув’язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших 

заходів примусового характеру, які призначаються судом; 

6) нагляд за додержанням законів у Збройних силах і органах Служби 

національної безпеки України. 

Безпосередньо неповнолітнім були присвячені ч.ч. 2, 3 ст. 31 «Санкція на 

арешт» Закону України «Про прокуратуру», в яких зазначалося, що 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого прокурор зобов’язаний 

допитати в усіх випадках.  

Санкція прокурора на арешт може бути оскаржена до суду арештованим, 

його захисником, законним представником неповнолітнього [235]. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру» від 12 липня 2001 року на прокуратуру було покладено функцію 

представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом. 

Главу 3 «Підтримання державного обвинувачення та представництво 

інтересів громадянина або держави в суді» Закону України «Про прокуратуру» 

1991 року також було доповнено ст. 36-1, у ч.ч. 1, 2 якої визначено: 

представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді 

полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших 
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дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у 

випадках, передбачених законом. 

Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його 

неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних 

причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави – наявність 

порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних 

інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних 

осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою [194]. 

18 вересня 2012 року ч. 2 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» 

1991 року було змінено нормою такого змісту: «Підставою представництва в 

суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, 

недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену 

дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути 

підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів» [193]. 

До Закону України «Про прокуратуру» 1991 року у 2012 році було 

внесене положення щодо такої підстави представництва, як «недосягнення 

повноліття». 

Окрім того, наголошуючи на важливості такого напряму діяльності 

прокуратури України, як захист прав і свобод дітей, Верховна Рада України у 

своїй постанові від 6 листопада 1991 року № 1797-XII «Про затвердження 

структури Генеральної прокуратури України» у структурі Генеральної 

прокуратури України виокремила відділ нагляду за додержанням законів про 

права неповнолітніх [208]. 

Динамічно розвивалася і відомча нормативна база прокуратури 

незалежної України. Так, 4 квітня 1992 року Генеральним прокурором України 

було видано наказ «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів про права неповнолітніх» № 11, відповідно до п. 1 якого відділ нагляду 

за додержанням законів про права неповнолітніх Генеральної прокуратури 
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України, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва, міських, 

районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів зобов’язано 

здійснювати нагляд за виконанням передбачених міжнародними угодами та 

законами України правових норм, що гарантують реалізацію прав 

неповнолітніх, насамперед органами державної влади та управління [220]. 

Згідно з наказом Генерального прокурора України від 4 квітня 1992 року 

№ 11 прокурорів всіх рівнів зобов’язано забезпечити нагляд за додержанням 

норм законів про: 

– права дітей і підлітків на одержання освіти в навчально-виховних 

закладах; 

– опіку, піклування, усиновлення дітей-сиріт і дітей, які залишились без 

батьківського піклування, а також права дітей-інвалідів; 

– шлюб та сім’ю щодо захисту прав неповнолітніх; 

– надання неповнолітнім соціальної допомоги, пільг і компенсацій; 

– працевлаштування та працю неповнолітніх, зокрема за дотриманням 

правил і норм техніки безпеки на виробництві, незалежно від форм власності; 

– охорону життя і здоров’я дітей та підлітків, усунення причин 

травматизму; 

– соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (п. 2) [220]. 

Відповідно до п. 1 наказу Генерального прокурора України «Про 

організацію роботи органів прокуратури щодо забезпечення нагляду за 

додержанням законів, спрямованих на попередження правопорушень серед 

неповнолітніх, захист їх прав» від 26 жовтня 1998 року № 9 наведений напрям 

визначено у діяльності органів прокуратури одним із пріоритетних. 

Відповідно до вказаного наказу прокурорів усіх рівнів також зобов’язано 

зосередити зусилля працівників прокуратури на нагляді за додержанням 

законодавства про охорону життя і здоров’я неповнолітніх, про освіту, працю, 

соціальну допомогу, відпочинок і дозвілля, захист від жорстокості та 

насильства як умов запобігання злочинності та правопорушень серед 
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неповнолітніх. Перевіряти виконання органами влади й управління законів 

України, що гарантують реалізацію прав неповнолітніх, а також відповідність 

вимогам Конституції України та чинним законам актів, які видаються цими 

органами, підприємствами, організаціями, установами та посадовими особами 

(п. 4). 

Особливу увагу звертати на дотримання принципу безоплатності надання 

дітям та підліткам медичної допомоги у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я. Вживати заходів до попередження дитячого травматизму 

(п. 4.1) [227]. 

28 жовтня 2002 року наказ № 9 було скасовано наказом Генерального 

прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів про права неповнолітніх» № 3/1, який зобов’язував прокурорів 

зосередити зусилля працівників прокуратури на питаннях нагляду за 

додержанням законодавства щодо забезпечення прав неповнолітніх на охорону 

життя та здоров’я, освіту, працю, соціальну допомогу, оздоровлення, 

відпочинок і дозвілля, захист від жорстокості та насильства як умов запобігання 

правопорушенням у підлітковому середовищі. Перевіряти виконання органами 

влади та управління законів, що гарантують реалізацію цих прав, і 

відповідність вимогам чинного законодавства актів, що ними видаються (п. 4). 

При здійсненні нагляду за додержанням законів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я неповнолітніх, особливу увагу звертати на дотримання 

принципу безоплатності надання дітям та підліткам медичної допомоги у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я, на створення безпечних 

умов виховання, навчання та праці, на попередження дитячої захворюваності, 

травматизму і смертності (п. 4.1) [221]. 

У наказі Генерального прокурора України «Про організацію 

прокурорського нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх» від 

15 квітня 2004 року № 6/1 гн, який скасував попередній наказ № 3/1, 

вказувалося, що прокурори всіх рівнів зобов’язані вважати основними 

завданнями на зазначеному напрямі діяльності: 
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– захист прав і свобод неповнолітніх, гарантованих Конституцією 

України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України; 

– нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, на які покладено обов’язки щодо захисту прав дітей, 

профілактики правопорушень і бездоглядності; 

– нагляд за додержанням законності в діяльності спеціальних установ для 

неповнолітніх: приймальників-розподільників, притулків, загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних училищ соціальної реабілітації, центрів медико-

соціальної реабілітації (п. 1) [222]. 

Відповідно до п. 1.2.1 наказу № 6/1 гн прокурорам міст і районів, 

прирівняним до них прокурорам належить здійснювати нагляд за додержанням 

законів: спрямованих на запобігання правопорушенням неповнолітніх; про 

захист соціальних, майнових і особистих прав неповнолітніх; при проведенні 

досудового слідства у кримінальних справах про злочини, а також суспільно 

небезпечні діяння неповнолітніх, розгляді цієї категорії справ у судах; про 

захист прав неповнолітніх у порядку цивільного судочинства; при поміщенні та 

триманні дітей і підлітків у спеціальних установах для неповнолітніх [222]. 

Необхідно зазначити, що 24 травня 2011 року Президент України своїм 

Указом № 597/2011 схвалив Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні, метою якої є забезпечення належного виконання 

Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині забезпечення дітям 

особливого піклування та допомоги з боку держави, реалізації положень 

Конституції України щодо визнання людини, її життя і здоров’я, честі та 

гідності найвищою соціальною цінністю, забезпечення кожній людині права на 

вільний розвиток своєї особистості, а також з огляду на рівень дитячої 

злочинності розробки державної політики у сфері захисту прав дітей, які 

потрапили у конфлікт із законом [241]. 

Розвиток кримінальної юстиції щодо неповнолітніх серед іншого мав 

забезпечити під час здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя 

щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, додержання їх прав з 
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урахуванням вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших 

особливостей розвитку шляхом підготовки працівників органів внутрішніх 

справ, суддів, прокурорів, адвокатів, працівників органів опіки і піклування з 

питань здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо 

неповнолітніх. 

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності 

органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» від 1 листопада 

2012 року № 16 гн змінив наказ № 6/1 гн, в якому основним завданням на 

вказаному напрямі визначено захист особистих і соціально-економічних прав 

дітей, гарантованих Конституцією України, законами України, Конвенцією 

ООН про права дитини, іншими міжнародно-правовими актами. Також згідно з 

цим наказом запроваджувалася спеціалізація прокурорів, які здійснюють захист 

прав і свобод дітей. 

До того ж у п. 2 наказу Генерального прокурора України від 2012 року 

№ 16 гн прокурорів зобов’язано виконувати вказані завдання шляхом 

комплексного використання функцій прокуратури щодо нагляду за 

додержанням і застосуванням законів, представництва інтересів дітей та 

держави у суді, нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, 

підтримання державного обвинувачення в суді, нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні 

інших заходів примусового характеру відповідно до вимог галузевих наказів 

Генерального прокурора України з урахуванням положень цього наказу [215]. 

Визначним у правовому регулюванні діяльності органів прокуратури 

взагалі та щодо захисту прав і свобод дітей зокрема стало прийняття 

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року Закону України «Про 

прокуратуру», у ч. 1 ст. 2 якого визначено, що на прокуратуру покладаються 

такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених цитованим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html
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що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [234]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року 

прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина 

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не 

спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не 

здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист [234]. 

У новому Законі України «Про прокуратуру» також передбачається, що 

прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини та 

громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами 

виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді 

(п. 1 Перехідних положень). 

Прийняття нового Закону України «Про прокуратуру» 2014 року стало 

передумовою змін відомчого правового акта, яким врегульовується діяльність 

органів прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей. Так, 6 грудня 

2014 року Генеральний прокурор України підписав нову редакцію наказу 

№ 16 гн «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і 

свобод дітей», згідно з п. 2 якого прокурорів усіх рівнів зобов’язано 

комплексно використовувати функції прокуратури щодо представництва 

інтересів дітей та держави в суді, нагляду за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового 

розслідування, підтримання державного обвинувачення в суді, нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
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пов’язаних з обмеженням особистої свободи дітей, відповідно до вимог 

галузевих наказів Генерального прокурора України з урахуванням положень 

цього наказу [216]. 

Враховуючи наведене, пропонується наведена нижче періодизація 

становлення захисту прав і свобод дітей прокурором. 

1. Етап закладення першооснов особливого ставлення до неповнолітніх у 

межах кримінального судочинства (середина ХVІІ століття). На цьому етапі у 

результаті поступового нормативного закріплення особливого ставлення до 

неповнолітніх правопорушників також формуються і завдання прокуратури. 

2. Етап розвитку особливого правового регулювання прав неповнолітніх, 

які потрапили у конфлікт із законом. Цей етап розпочинається з Судової 

реформи 1864 року і триває до 1917 року та формування Радянської держави. 

3. Етап розвитку правового регулювання захисту прав і свобод дітей, 

пов’язаний із радянською історією України. Триває до 1991 року. 

4. Етап закладення першооснов правового регулювання захисту прав і 

свобод дітей незалежної України (розпочинається з 1991 року). 

5. Етап зближення законодавства України і європейського 

співтовариства, поступове закріплення у національному законодавстві та 

відомчій нормативній базі основ ювенальної юстиції. Початок етапу пов’язаний 

зі схваленням Президентом України Концепції розвитку кримінальної юстиції 

щодо неповнолітніх в Україні від 24 травня 2011 року. 

 

1.3 Зарубіжний досвід діяльності прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей 

 

У сучасних історичних реаліях існування будь-якої країни неможливе без 

економічних, політичних і соціальних взаємин із іншими державами та 

міжнародними інституціями. Не становить винятку й Україна, яка наразі 

перебуває на етапі інтеграції в європейське співтовариство. Враховуючи це, 
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відбувається активна переорієнтація діяльності державних органів та 

громадських інститутів нашої країни на європейські стандарти. 

Розпочинаючи дослідження особливостей правового регулювання 

діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей та з метою 

з’ясування міжнародних тенденцій у досліджуваній сфері, доцільно звернутися 

до особливостей такої діяльності прокуратур зарубіжних країн. 

Насамперед варто зауважити, що на Конференції генеральних прокурорів 

країн Європи, яка відбулася 2–3 липня 2008 року в Санкт-Петербурзі, було 

наголошено на тому, що існує дедалі більша потреба в тому, щоби в нашому 

суспільстві ефективно захищалися права соціально вразливих груп населення, 

особливо дітей і молодих людей, потерпілих, свідків, інвалідів, а також 

соціальні й економічні права населення загалом. На Конференції було 

висловлено думку, що прокурори в цьому питанні можуть відігравати 

вирішальну роль [66]. 

Консультативна Рада Європейських прокурорів також вважає, що 

ювенальна юстиція – одна з найбільш перспективних і складних галузей 

діяльності прокурорів. Сьогодні функції прокурорів у сфері ювенальної юстиції 

перебувають поза судовим і кримінальним переслідуванням, оскільки вони 

повинні залучатися до таких форм діяльності, як робота безпосередньо з 

громадськими та соціальними групами, робота у школах і організаціях з метою 

запобігання ювенальній злочинності [35]. 

Для встановлення найкращих методів і стандартів діяльності прокурора у 

сфері ювенальної юстиції Консультативна рада Європейських прокурорів 

провела анкетування країн-членів Ради Європи щодо ролі прокурорів у вказаній 

сфері. Державам-членам Ради Європи було запропоновано відповісти на 

питання щодо ролі прокурора у сфері ювенальної злочинності, його 

повноважень, актів реагування, взаємодії з іншими державними органами й 

інстанціями, навести конкретні приклади діяльності прокурорів у цій сфері [5]. 

Так, прокуратура Англії зобов’язана дбати про охорону дітей і молодих 

людей незалежно від того, чи є дитина (молода людина) жертвою, свідком або 
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підсудним. Охорона також включає піклування про добробут дитини. В Англії 

створені такі умови роботи, що судді у справах щодо неповнолітніх самі 

зацікавленні у підвищенні своєї кваліфікації, обміні досвідом зі спеціалістами 

інших країн. Для того, щоби зайняти посаду ювенального судді в Англії, 

необхідно пройти серйозну теоретичну та практичну підготовку, під час якої 

особа проходить практику як помічник судді, відвідує пенітенціарні установи й 

соціальні служби, слухає курси лекцій з дитячої психології. У Молодіжному 

суді дозволяється працювати на посаді голови тільки тим спеціалістам, які 

мають досвід роботи молодшими членами дорослого суду і виявили високий 

рівень компетентності під час тестування з питань дитячої психології, виховної 

роботи, володіння спеціальним законодавством, процедур допиту і винесення 

вироку тощо. Крім формальної програми навчання, всі судді отримують 

збірник практичних матеріалів, що постійно оновлюється, а також журнал ради 

з судових досліджень. Усі судді навчаються на курсах перепідготовки кожні 

три роки, щороку відвідують семінари з винесення вироків [1; 244, с. 112]. 

Прокуратура є відповідальною і за здійснення політики «Охорона дітей та 

молодих людей», що вимагає від прокурорів: виконували свої функції у 

контексті захисту дітей від поганого поводження; попередження погіршення 

здоров’я дитини та її розвитку; забезпечення впевненості у тому, що діти 

зростають в умовах, які передбачають безпечне й ефективне піклування [113, 

с. 24–25]. 

Основними елементами системи ювенальної юстиції Нідерландів є: 

ювенальний суддя, ювенальний прокурор, ювенальний  адвокат, Рада із захисту 

дітей при Міністерстві юстиції Нідерландів, центри пробації. Функції 

відновного правосуддя покладено на спеціально підготовлених офіцерів поліції 

у справах неповнолітніх. 

Для Нідерландів характерна багатоступенева система ювенальної 

юстиції. Спочатку на правопорушення підлітка реагує поліція, якщо приводи 

підлітка в поліцію почастішали, а родина не вживає заходів, то до справи 

долучаються Комітет із захисту дітей, прокуратура, ювенальний суд тощо. 
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Якщо злочин вчиняється уперше і не належить до особливо тяжких (дрібна 

крадіжка, вживання легких наркотиків), поліція направляє підлітка в служби, 

які здійснюють спеціальні реабілітаційні програми, спрямовані на створення 

альтернативи поміщенню дитини в закритий виправний заклад. Якщо підліток 

здійснює серію правопорушень або злочин середньої тяжкості, рішення 

приймається прокурором, і крім соціальних програм стосовно підлітка може 

бути застосовано запобіжний захід у виді обмеження свободи (поміщення в 

центр денного або нічного перебування). Якщо ж підліток до 16 років вчиняє 

злочин після проходження реабілітаційних програм або здійснює серйозний 

злочин, то рішення виносить ювенальний суд, а стосовно підсудних старше 

16 років – суд для дорослих, але за участю ювенального судді [2; 9, с. 166–167]. 

У Нідерландах прокурори можуть складати акт реагування (постанову), 

згідно з яким підлітка, якому загрожує небезпека, поміщують під нагляд для 

його власного захисту. Ця постанова тимчасово позбавляє батьків (опікунів, 

піклувальників) їх прав щодо дитини. Молоді люди, які стають жертвами 

злочину, якщо це необхідно, також отримують захист. Окрім того прокурор 

координує взаємовідносини між жертвою злочину й іншими організаціями [167, 

с. 11]. 

Отже, як бачимо, захист дітей від неналежного поводження, а також 

забезпечення ефективних умов їхнього виховання, дотримання їх права на 

свободу від втручання у життя посідають вагоме місце у діяльності ювенальних 

прокурорів Англії. У Нідерландах ювенальні прокурори наділені 

повноваженнями щодо складання постанов про поміщення неповнолітнього під 

нагляд задля забезпечення його безпеки. Крім соціальних заходів до підлітка 

може бути застосоване поміщення в центр денного або нічного перебування.  

Також варто зазначити, що прокурори в Італії підпорядковуються 

Міністру юстиції, функціонують при судах (генеральні прокурори – при 

касаційному й апеляційному судах, республіканські прокурори – при 

трибуналах) і підтримують обвинувачення в суді. Республіканські прокурори, у 

свою чергу, беруть участь у розслідуванні злочинів. Представники прокуратури 
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також виступають у судах у цивільних справах, особливо коли це стосується 

неповнолітніх (наприклад, у спорах щодо дітей, призначення опіки та 

піклування) [39, с. 82]. 

В Італії прокурори найчастіше направляють справи неповнолітніх у 

центри з примирення, посилаючись на статтю Кодексу про «оцінку особистості 

неповнолітнього» в ході «попереднього розслідування» та/або «попереднього 

слухання справи». На замовлення прокурора такі центри проводять «попереднє 

розслідування»: вивчають сім’ю неповнолітнього, його найближче оточення і 

друзів. Судова соціальна служба також може за дорученням судді проводити 

соціальне розслідування щодо «оцінки особистості неповнолітнього», а може 

автономно замовити проведення подібного дослідження Центру з примирення. 

Судді, направляючи справи в такий центр для проведення медіації та 

«попереднього розслідування», найчастіше використовують норму 

«направлення на досудову пробацію». Суддя може направити справу в судову 

соціальну службу та/або в Центр з примирення. Одночасно з цим судові 

соціальні служби також можуть самостійно направити неповнолітнього до 

Центру з примирення, що буде частиною реабілітаційної програми 

пробаційного періоду. У разі позитивних відгуків про проходження 

неповнолітнім реабілітаційних заходів програми пробації суддя може прийняти 

рішення про помилування або припинення справи, визнавши протиправне 

діяння підлітка незначним. Отже, центри з примирення інформують прокурора 

та/або суддю, судові соціальні служби про результати «попереднього 

розслідування» або результати процедури «примирення сторін», якщо їм таке 

було доручено. У разі успішного примирення сторін прокурор приймає рішення 

про припинення справи [49, с. 66–67]. 

Таким чином, в Італії ювенальні прокурори існують при судах і мають 

право направляти справи неповнолітніх у центри з примирення. Останні  про 

результати попереднього розслідування чи результати про примирення сторін у 

разі доручення їм проведення такого примирення інформують прокурора.  
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У Законі Польщі «Про прокуратуру» від 20 червня 1985 року визначено, 

що обов’язки Генерального прокурора виконує міністр справедливості 

(юстиції). Польща першою із постсоціалістичних держав світу стала на шлях 

реформування прокуратури. Нині повноваження прокуратури Польщі зводяться 

до підтримання державного обвинувачення в суді, нагляду за законністю при 

розгляді цивільних, адміністративних справ, справ про проступки, тимчасового 

затримання та прийняття інших рішень про позбавлення волі. Цей орган у 

Польщі має право оскаржувати в судах адміністративні рішення, брати участь у 

запобіганні злочинності та вчиненню інших правопорушень. Замість загального 

нагляду за законністю прокуратура Польщі взаємодіє з різними державними та 

громадськими інституціями щодо запобігання злочинам і проступкам. Так, у 

п. 8 ст. 3 Закону Польщі «Про прокуратуру» прямо зазначено, що на 

прокуратуру покладається «співпраця з державними органами, державними 

установами та іншими суспільними організаціями у запобіганні злочинності й 

іншим правопорушенням» [39, с. 82]. 

У Польщі прокуратура залучається до розгляду справ, пов’язаних із 

неповнолітніми злочинцями тільки в тому випадку, якщо злочин підлітка так чи 

інакше пов’язаний зі злочином дорослих. Прокурор приймає рішення про те, в 

який суд передати справу на розгляд – сімейний чи кримінальний. Також 

прокурор розглядає і справи, пов’язані з тривалими термінами позбавлення 

волі, коли підліток 13–17-річного віку на свободу повинен буде вийти, в разі 

винесення судом відповідного вироку, після досягнення ним 18 років. У разі 

розгляду справи про тяжкий злочин прокурор зобов’язаний відвідувати закриті 

слухання [9, с. 170]. 

Отже, в Польщі прокуратура долучається до розгляду справ щодо 

неповнолітніх осіб лише у разі, якщо злочин, учинений неповнолітньою 

особою, так чи інакше пов’язаний зі злочином дорослих.  

Крім того прокурор на власний розсуд вирішує питання щодо передання 

справи на розгляд у кримінальний чи сімейний суд. 
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Прокуратура у Франції як суб’єкт підтримання державного 

обвинувачення є централізованою та незалежною системою органів, що 

функціонує під керівництвом Міністра юстиції. Структура прокуратури Франції 

організаційно збігається зі структурою судової системи. Вищою посадовою 

особою органів прокуратури Франції є Генеральний прокурор при Касаційному 

суді. При кожному апеляційному суді діють Генеральний прокурор зі своїми 

помічниками. Генеральний прокурор безпосередньо підпорядкований Міністру 

юстиції і має право давати вказівки посадовим особам прокуратури в межах 

компетенції апеляційного суду. Під його наглядом перебувають і всі посадові 

особи судової поліції. Генеральний прокурор особисто або через своїх 

заступників підтримує державне обвинувачення в апеляційному суді та в суді 

присяжних [41, с. 113]. 

У Франції основними завданнями прокуратури є захист конституційних 

прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства й держави. 

В цивільному процесі прокурор бере участь у справах усиновлення, 

встановлення опіки над неповнолітніми, банкрутства, матеріальної 

відповідальності керівників комерційних фірм тощо [272, с. 319]. 

Прокурор у Франції досить активно бере участь у цивільному процесі або 

як самостійна сторона, або як асоційована сторона, зусилля якої спрямовані на 

допомогу суду у відпрацюванні рішення по суті справи. Зазвичай прокурор не 

бере участь на боці однієї зі сторін судового процесу, а сприяє пошуку 

об’єктивної істини як представник держави в суді. У деяких випадках участь 

прокурора в цивільному судочинстві є обов’язковою, виходячи з того, що 

прокурор розглядається як «законний представник суспільства» [157, с. 479]. 

Таким чином, участь прокурора в цивільному судочинстві відповідно до 

законодавства Франції є обов’язковою при розгляді справ щодо захисту 

інтересів неповнолітніх, коли виникає загроза їх здоров’ю, освіті чи безпеці. 

Також зауважимо, що в Парижі діє Бригада у справах неповнолітніх. 

Особливістю цієї служби Судової поліції є те, що для виконання покладеного 

на неї завдання вона працює одночасно із попередження, поряд з іншими 
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соціальними учасниками, а також припинення злочинів і покарання повнолітніх 

виконавців злочинів, учинених проти неповнолітніх. Важливим винятком у 

вирішальній ролі, яку Бригада відіграє в сфері захисту дитинства, є той факт, 

що вона не вступає у справи, пов’язані з правопорушеннями, вчиненими 

неповнолітніми. Якщо неповнолітній вчиняє правопорушення, справа 

передається на розгляд до служби Міської поліції, у складі якої є «групи із 

роботи з неповнолітніми». Бригада із захисту неповнолітніх вступає у справи 

також із метою припинення поганого поводження з дитиною в сім’ї та в 

установах. Якщо більшість розслідувань належать, на щастя, до випадків 

легкого насильства (період тимчасової непрацездатності менше 8 днів), деякі 

розслідування, зокрема у справах дітей раннього віку, є вкрай складними. 

Протягом півторарічного періоду служба займається розслідуваннями тілесних 

ушкоджень, заподіяних дітям, про які повідомляється Прокурору Республіки з 

педіатричних відділень столиці. До іншого особливого типу поганого 

поводження з дитиною належать так звані справи «Синдрому Мюнхгаузена»; 

йдеться про провокування одним із батьків, іноді за допомогою використання 

небезпечних речовин, симптомів хвороби, якої у дитини насправді немає [49, 

с. 52–53, 55]. 

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку про те, що прокурор у 

Франції бере участь у цивільному процесі в справах усиновлення, встановлення 

опікунства над неповнолітніми і залучається до справ, які пов’язані з 

виникненням загрози безпеці, здоров’ю чи освіті таких осіб.  

У контексті представленого дослідження доцільно звернутися до досвіду 

Швеції, де діють так звані ювенальні прокурори. У прокуратурі Стокгольма 

працюють три ювенальні прокурори, які представляють державне 

обвинувачення в кримінальному процесі у справах неповнолітніх. Наявна така 

процедура розслідування кримінальних справ: одразу після затримання 

неповнолітнього 15–20 років поліція повідомляє про факт затримання 

прокурору (у телефонному режимі) [54, с. 129–130].  
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Крім того прокурор дає усний дозвіл на проведення допиту затриманого. 

Після допиту слідчий повідомляє відповідні свідчення по телефону (документи 

– по факсу) прокурору, який приймає рішення про доцільність затримання 

неповнолітнього. 

Варто зауважити, що кожен із трьох ювенальних прокурорів веде від двох 

до трьох тисяч справ на рік (у місті порушуються 60–70 справ на місяць). У разі 

вчинення неповнолітнім дрібного правопорушення з ним спілкуються в 

поліцейському відділі (поліцейський, соціальний працівник), потім з його 

батьками бесіду проводить прокурор. Якщо неповнолітньому менше 18 років, 

прокурор звільняє його від кримінальної відповідальності, але тільки один раз. 

На розслідування законом відводиться чотири тижні, після чого справа 

переходить до прокурора (якщо слідство закінчується швидше, прокурор 

негайно отримує всю справу). До того ж прокурор повинен вирішити протягом 

тижня, чи надходитиме справа до суду, та підготувати потрібні для цього 

матеріали упродовж наступного тижня, тобто минає всього шість тижнів з дня 

першого допиту неповнолітнього в поліції. Суд призначається максимум через 

два тижні після подання прокурором матеріалів кримінальної справи [54, 

с. 129–130]. 

Свої особливості має діяльність органів прокуратури Німеччини. Так, у 

цій країні існують спеціалізовані прокурори для неповнолітніх 

правопорушників і для захисту неповнолітніх жертв злочинів. 

Генеральний прокурор призначає спеціальних прокурорів у справах 

неповнолітніх. Вони повинні мати значний досвід роботи в галузі освіти та 

виховання дітей і неповнолітніх. Ювенальні прокурори постійно залучаються 

до спеціальних тренінгів у галузі науки і суспільства, зокрема і з питань 

соціального розвитку та психології. 

Загалом у справах стосовно молодих жертв ювенальні прокурори повинні 

брати участь у розслідуванні від початку. Вони мають дбати про присутність 

адвоката та батьків або опікунів як жертви, так і правопорушника. Ювенальні 

прокурори повинні забезпечувати швидке розслідування і судовий розгляд. На 



 
65 

ранніх етапах розслідування прокурори мають залучати соціальних 

працівників, щоб з’ясувати ситуацію в сім’ї молодого правопорушника. Для 

того, щоби не тримати під вартою неповнолітніх правопорушників, прокурори 

повинні обирати альтернативні запобіжні заходи, такі як спеціальні закриті 

будинки для молодих людей, що становлять загрозу [3]. 

У Німеччині, наприклад, якщо правопорушення вчинено підлітком 14–

17 років, передбачається така процедура: проводиться поліцейське 

розслідування, матеріали надходять до прокурора, який або виносить 

обвинувальний висновок, або закриває справу без спеціальних умов чи з 

приписом, приміром, про необхідність нагляду з боку школи або батьків. У разі 

обвинувачення повідомляється помічник прокурора, спеціальний соціальний 

працівник, який починає складати докладне досьє для судді та звіт про наявні 

матеріали [9, с. 167]. 

У цивільних і адміністративних справах прокурори в Німеччині не 

відіграють вирішальної ролі. Молоддю, якщо це необхідно, опікуються 

спеціальні уповноважені органи [3]. 

Необхідно вказати, що зараз уже в усіх країнах Європи діють програми 

відновного правосуддя. У ювенальному ж суді схема така: разом із суддею 

справу розглядає соціальний працівник, який отримує доступ до інформації про 

правопорушника. Він проводить діагностику, аналіз проблем сім’ї та підлітка, 

з’ясовує причину, з якої було вчинено правопорушення. Його завдання – 

встановити людський контакт із підлітком і дізнатися про його ставлення до 

того, що трапилося. Якщо соціальний працівник побачив, що дитина шкодує 

про вчинене, хоче залагодити свою провину і того ж прагнуть її батьки, то 

відбувається примирлива зустріч, на якій сторони можуть домовитися про 

залагодження конфлікту. Такі зустрічі повинні відбуватися не в залі суду, а, 

наприклад, в офісі центру «Судово-правова реформа» [115, с. 12]. 

Доцільно окрему увагу приділити системі правосуддя Канади. Так, 

правоохоронні системи всіх провінцій і територій Канади дотримуються 

принципу «нульової толерантності» до всіх проявів насильства. Поліції і судам 
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наказано діяти рішуче і швидко. Для реалізації таких установок проводяться 

навчальні програми та тренінги для поліцейських, прокурорів, співробітників 

пенітенціарних установ. У провінції Онтаріо проводиться щорічний тренінг для 

прокурорів, які спеціалізуються у справах, пов’язаних із сексуальним і 

сімейним насильством [49, с. 27–28]. 

Система правосуддя Канади викликає захоплення та повагу як у самих 

канадців, так і у фахівців інших країн, які прагнуть вивчити цей досвід. 

Федеральний уряд постійно працює над поліпшенням системи правосуддя, 

особливо у справах неповнолітніх. Тому в Канаді ювенальні суди не лише 

забезпечують захист прав і законних інтересів неповнолітніх, а й стежать за 

тим, щоб не принижувалася їхня гідність. Не в усіх провінціях цієї країни 

створено спеціалізовані суди з розгляду справ щодо неповнолітніх, однак уже 

умови їхнього розгляду свідчать, що суддя працює з цією категорією 

правопорушників. Так, у залах для здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, 

відповідно, немає кліток з ґратами для підсудних, які тримаються під вартою, 

замість них там можна побачити скляну перегородку, яка відгороджує частину 

залу, де є телефон і місце для таких осіб. Офіцер, який доставляє ув’язненого в 

суд, не має з собою зброї; якщо неповнолітній не тримається під вартою, то 

приходить до суду з батьками, опікунами чи соціальним працівником. 

У розгляді справи щодо неповнолітнього обов’язковою є участь соціального 

працівника чи офіцера пробації, який передає судді повний письмовий звіт про 

особу підсудного, його батьків, найближче соціальне оточення, обов’язковий 

висновок лікарів щодо психічного здоров’я підсудного й інші дані [115, с. 11–

12]. 

Свою специфіку має діяльність органів прокуратури Турецької 

Республіки. Так, у Законі щодо захисту прав неповнолітніх, прийнятому 

3 липня 2005 року, встановлено загальну політику і правила, яких прокурор 

повинен дотримуватися при здійсненні своєї діяльності. 

Діяльність прокурорів згідно зі ст. 4 цього Закону передбачає такі основні 

напрями: 
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– забезпечення права неповнолітніх на життя, вільний розвиток та захист; 

–забезпечення інтересів і благополуччя неповнолітніх; 

– попередження дискримінації щодо неповнолітнього або його сім’ї з 

будь-якої причини; 

– забезпечення участі неповнолітнього і його сім’ї в судовому процесі, їх 

інформування про судовий процес; 

– організація співробітництва між неповнолітнім, його сім’єю з 

пов’язаними з ними органами, громадськими установами та неурядовими 

організаціями; 

– забезпечення дотримання процедури, що ґрунтується на забезпеченні 

прав людини, справедливості, ефективності, швидкості розгляду; 

– застосування спеціальної процедури щодо догляду за неповнолітніми в 

процесі здійснення судового переслідування чи розслідування; 

– підтримка неповнолітнього у розвитку його особистості, соціальної 

відповідальності та освіти, що підходить для його віку та рівня розвитку, при 

прийнятті та реалізації рішення у справі; 

– забезпечення дотримання вимог закону щодо утримання неповнолітніх 

окремо від дорослих у закладах, де вони утримуються і в яких реалізуються 

судові рішення; 

– здійснення заходів щодо попередження вчинення іншими 

неповнолітніми аналогічних правопорушень при здійсненні судового розгляду 

та виконанні покарання [4]. 

Крім того відповідно до ст. 6 Закону щодо захисту прав неповнолітніх 

судово-адміністративні органи, співробітники правоохоронних органів, 

охорони здоров’я та освітніх установ, неурядові організації зобов’язані 

повідомити соціальні служби та Агентство із захисту дітей про будь-яких 

неповнолітніх, які потребують захисту [4]. 

Отже, як бачимо, у зарубіжних країнах органи прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей наділені широким колом повноважень як у межах 

дії кримінально-процесуальних норм, так і поза їх межами. Вказане повною 
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мірою співвідноситься з міжнародними вимогами щодо створення якнайкращих 

умов для розвитку і життя осіб до 18 років, а також повного захисту їх прав, 

свобод та інтересів. 

 

1.4 Правове регулювання діяльності органів прокуратури в умовах 

європейської інтеграції 

 

Як засвідчує попередній підрозділ представленого дисертаційного 

дослідження, у більшості наведених європейських країн роль прокурора із 

захисту прав дітей значна. Водночас, незважаючи на те, що в Україні органи 

прокуратури є одним із засобів забезпечення законності, прав і свобод людини 

та громадянина, доволі широкі дискусії точаться навколо правових основ 

діяльності прокуратури України та її функцій. 

Зокрема, результатом активної роботи з приведення національного 

законодавства у відповідність до загальноєвропейських основ стала розробка 

нового Закону України «Про прокуратуру». 

Важливо зазначити, що одним із основних завдань реформ є найкраще 

забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина відповідно до 

європейських стандартів. Так, у Законі України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 року визначено, що прокуратура України становить єдину 

систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює передбачені 

Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, інтересів 

суспільства та держави (ст. 1) [234]. 

Вступаючи у наукову дискусію, насамперед потрібно зазначити, що 

початок співпраці в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній 

сферах поклала Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 

європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 

1994 року (набула чинності 1 березня 1998 року). 

У ст. 6 Угоди зазначено, що сторони встановлюють між собою 

регулярний політичний діалог, який вони мають намір розвивати та 
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поглиблювати. Політичний діалог передбачає, що сторони намагатимуться 

співпрацювати у питаннях, які стосуються зміцнення стабільності й безпеки в 

Європі, додержання принципів демократії, поваги і сприяння правам людини 

та, зокрема, правам національних меншин, і за необхідності проводитимуть 

консультації з відповідних питань [295]. 

У стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої 

Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98, було визначено 

напрями інтеграційного процесу: 1) адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС, забезпечення прав людини; 2) економічна інтеграція та 

розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС; 3) інтеграція України до 

ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки; 4) політична консолідація та 

зміцнення демократії; 5) адаптація соціальної політики України до стандартів 

ЄС; 6) культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; 7) регіональна 

інтеграція України; 8) галузева співпраця; 9) співробітництво у галузі охорони 

довкілля [207]. 

Результатом багаторічної співпраці нашої країни та Європейського Союзу 

стала Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-

членами, з іншої сторони, ратифікована 16 вересня 2014 року [237]. 

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 4 Угоди про асоціацію в усіх сферах, що становлять 

взаємний інтерес, між сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися 

політичний діалог, метою якого є зміцнення поваги до демократичних 

принципів, верховенства права та сумлінного врядування, прав людини й 

основоположних свобод, зокрема прав осіб, які належать до національних 

меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до 

різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ. 

В Угоді про асоціацію визначено, що Сторони домовилися розвивати 

подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на 

основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій 

Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного 
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правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей (ч. 2 

ст. 24). 

У наведеному контексті насамперед необхідно звернутися до Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, 

в ст. 1 якої зазначено, що Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто 

перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї 

Конвенції [81]. 

У ст. 13 зазначеної Конвенції вказано, що кожен, чиї права та свободи, 

визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб 

юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було 

вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. 

Варто зазначити, що окремі положення Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод присвячені захисту прав неповнолітніх. 

Так, у п. «d» ч. 1 ст. 5 Конвенції закріплено норму, відповідно до якої нікого не 

може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, 

встановленої законом: затримання неповнолітнього на підставі законного 

рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або 

законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до 

компетентного органу. 

Також у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачено, що судове рішення 

проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал 

засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах 

моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному 

суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного 

життя сторін, чи – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за 

особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам 

правосуддя. 

Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року, 

ратифікована Україною 3 серпня 2006 року, є воістину ключовим документом 
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на європейському правовому полі, що стосується захисту прав дітей. Ця 

Конвенція застосовується щодо дітей, які не досягли віку 18 років. 

Предмет вказаної Конвенції – у найвищих інтересах дітей – підтримка 

їхніх прав, надання їм процесуальних прав і сприяння здійсненню ними цих 

прав шляхом забезпечення умов, за яких діти особисто або через інших осіб чи 

органи поінформовані та допущені до участі в розгляді судовим органом справ, 

що їх стосуються (ч. 2 ст. 1) [58]. 

У п. «с» ст. 2 Європейської конвенції про здійснення прав дітей, 

наприклад, надається тлумачення терміна «представник», що означає особу, 

наприклад, адвоката, або орган, який було призначено виступати від імені 

дитини перед судовим органом. 

У випадку, коли згідно з внутрішнім законодавством суб’єкти 

батьківської відповідальності позбавлені можливості представляти дитину в 

результаті виникнення конфлікту інтересів між ними та дитиною, судовий 

орган має повноваження призначити спеціального представника дитини в таких 

справах.  

Сторони розглядають можливість надання судовому органу в справах, що 

стосуються дитини, повноважень призначати для представлення інтересів 

дитини окремого представника, а у відповідних випадках – адвоката (ст. 9 

Європейської конвенції про здійснення прав дітей). 

Що ж до цитованого вище положення, то потрібно зазначити таке: прямо 

органи прокуратури не згадуються як можливий представник дитини взагалі, і 

при захисті її прав у суді зокрема. Водночас необхідно вказати, що у п. 2 ст. 121 

Конституції України від 28 червня 1996 року було зазначено: прокуратура 

України становить єдину систему, на яку покладено представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом [81]. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» прокуратура здійснює представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом [196]. 

Разом з тим, убачається за необхідне зберегти за прокуратурою повноваження 
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щодо представництва інтересів дітей у судах, на користь чого свідчить 

багаторічна практика представництва прокурорами інтересів дітей у судах.  

Так, приміром, згідно з ч. 2 ст. 45 Цивільного процесуального кодексу 

України від 18 березня 2004 року № 1618-IV з метою представництва інтересів 

громадянина або держави в суді прокурор у межах повноважень, визначених 

законом, звертається до суду з позовною заявою (заявою), бере участь у 

розгляді справ за його позовами, а також може вступити за власною 

ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за позовом інших осіб, на 

будь-якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами. При цьому прокурор повинен надати 

суду документи, які підтверджують неможливість громадянина самостійно 

здійснювати представництво своїх інтересів [318]. 

У ч. 2 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 року № 1789-XII підставою представництва в суді інтересів громадянина є 

його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий 

вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої 

порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. 

Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання 

суду відповідних доказів [232]. 

Подібна норма зафіксована і в ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. 

Говорячи про європейські засади діяльності прокурора при здійсненні 

захисту прав дітей, необхідно зазначити, що він повинен здійснюватися з 

урахуванням Європейської конвенції про усиновлення від 27 листопада 

2008 року, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 

та сексуального насильства від 25 липня 2007 року, Рекомендації № Rec (2003) 

20 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про нові підходи до 

злочинності серед неповнолітніх та про значення правосуддя у справах 

неповнолітніх» від 24 вересня 2003 року, Конвенції Ради Європи про контакт з 
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дітьми від 15 травня 2003 № ETSN 192, Рекомендації № R (99) 19 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам, які зацікавлені в організації медіації у 

кримінальних справах від 15 вересня 1999 року, та інших правових документів. 

Також у своїй роботі прокурорським працівникам потрібно враховувати 

правові документи Комітету міністрів Ради Європи: Рекомендацію № R (79) 17 

про захист дітей від поганого поводження, Рекомендацію № R (84) 4 про 

обов’язки батьків, Рекомендацію № R (87) 6 про прийомні сім’ї, Рекомендацію 

№ R (87) 20 про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх, Рекомендацію 

№ R (94) 14 щодо послідовної та комплексної сімейної політики, Рекомендацію 

№ R (98) 8 про участь дітей у сімейному і соціальному житті, Рекомендацію 

Rec (2001) 16 про захист дітей від сексуальної експлуатації, Рекомендацію Rec 

(2003) 19 про підвищення доступності соціальних прав і Рекомендацію Rec 

(2003) 20 про нові методи роботи з неповнолітніми правопорушниками і про 

роль правосуддя у справах неповнолітніх, а також низку інших правових 

документів. 

Як випливає із зазначених вище правових актів, одним з основних 

принципів ЄС є всебічне забезпечення умов для реалізації прав і свобод 

людини та громадянина загалом і дітей зокрема. При цьому варто вказати, що 

норми європейських правових документів спрямовані на гарантування 

реалізації прав зазначеної категорії людей як у кримінально-правовій сфері, так 

і поза нею. 

Аналізуючи місце прокуратури у сфері захисту прав дітей крізь призму 

європейських правових актів, необхідно окрему увагу приділити Рекомендації 

Rec (2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам «Про роль служби 

публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції» від 6 жовтня 

2000 року, а також Висновку № 3 Консультативної ради європейських 

прокурорів «Про роль прокуратури за межами сфери кримінального права» від 

21 жовтня 2008 року і Висновку № 5 Консультативної ради прокурорів Європи 

«Прокуратура та ювенальна юстиція» від 20 жовтня 2010 року. 
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У Рекомендації Rec 19 визначено, що публічні обвинувачі в усіх системах 

кримінальної юстиції: вирішують питання про ініціювання або продовження 

процедури обвинувачення; підтримують обвинувачення в суді; можуть 

оскаржувати або подавати апеляційні скарги на всі або деякі судові рішення 

(п. 2). 

У певних системах кримінальної юстиції публічні обвинувачі також: 

здійснюють державну кримінальну політику, з урахуванням, за можливості, 

регіональних і місцевих умов; ведуть розслідування, керують ним або 

здійснюють нагляд за ним; забезпечують надання ефективної допомоги 

потерпілим; ухвалюють рішення щодо заходів, альтернативних обвинуваченню; 

здійснюють нагляд за виконанням рішень судів тощо. 

При виконанні своїх обов’язків відповідно до п. 24 Рекомендації Rec 19 

публічні обвинувачі повинні: «a) виконувати свої функції справедливо, 

неупереджено й об’єктивно; b) поважати і намагатися захищати права людини, 

як зазначено в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

c) намагатися забезпечити, щоб система кримінального правосуддя 

функціонувала так швидко, як це можливо» [256]. 

У Висновку № 3 визначено, що конференція Генеральних прокурорів 

Європи (Санкт-Петербург, 2008) підкреслила «зростання дедалі більшої 

потреби наших суспільств в ефективному захисті вразливих груп населення, 

зокрема дітей і молоді, свідків, жертв, інвалідів, а також соціальних та 

економічних прав населення загалом. Була висловлена думка, що прокурори 

можуть відіграти критично важливу роль у цьому відношенні, і що все більша 

участь держави у вирішенні актуальних проблем, таких як захист довкілля, 

прав споживачів або громадського здоров’я, може привести до розширення ролі 

прокурорських служб» (п. 10).  

Прокурорські служби більшості держав-учасниць Ради Європи мають 

принаймні певні завдання та функції за межами сфери кримінального права. 

Сфери компетенції відрізняються та включають, серед іншого, цивільне, 

сімейне, трудове, адміністративне, виборче право, а також захист довкілля, 
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соціальних прав та прав вразливих груп населення, таких як неповнолітні, 

інваліди та малозабезпечені особи. У деяких державах-учасницях завдання та 

навантаження прокурорів у цій сфері можуть навіть переважати над роллю 

прокурорів у системі кримінального судочинства. З іншого боку, прокурорські 

служби деяких держав заявили, що їхня компетенція у цій сфері не дуже 

важлива або дуже рідко реалізується на практиці (п. 16) [34]. 

Висновок № 5 Консультативної ради прокурорів Європи «Прокуратура та 

ювенальна юстиція» від 20 жовтня 2010 року має забезпечити під час усіх 

проваджень у справах неповнолітніх, до яких залучені прокурори, застосування 

певних фундаментальних принципів з відповідним урахуванням рівня зрілості, 

вразливості та психічних здібностей неповнолітнього, незалежно від того, чи це 

порушник закону, потерпілий або свідок. Відповідність цим принципам 

застосовується на всіх етапах процесу, тобто перед слуханням, під час та після 

нього, а також під час виконання рішення та у процесі виконання рішень 

стосовно неповнолітніх [35]. 

Потрібно зазначити, що в Європі існує дві прокурорські системи: в одній 

прокурори наділені повноваженнями поза межами кримінальної юстиції, в 

другій вони не мають таких функцій. У переважній більшості держав Європи 

(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Німеччина, Угорщина, Франція) і в Україні 

прокуратури мають ті чи інші повноваження в указаній сфері, які згідно із 

висновками № 2 і № 3 (2008) Консультативної ради європейських прокурорів  

цілком припустимі у демократичній державі [266]. 

Отже, одним із напрямів реформування прокуратури поряд із 

урахуванням європейських стандартів, визначенням її місця у структурі судової 

чи виконавчої влади, чітким законодавчим закріпленням її функцій є змістовне 

удосконалення прокурорської влади, досягнення ефективності прокурорської 

діяльності у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. Адже 

основним користувачем прокурорських послуг поза межами кримінального 

судочинства є людина, яка за Конституцією України – найвища соціальна 
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цінність, а забезпечення і захист її основних прав і свобод є пріоритетним 

завданням правової, демократичної, соціальної держави [94]. 

Слід також погодитись із І. Назаровим, який справедливо вказує, що 

урахування зарубіжного досвіду функціонування органів прокуратури в інших 

країнах при приєднанні до загальноприйнятих європейських цінностей повинно 

дати вагомі результати й забезпечити становлення конституціоналізму в 

Україні. Але водночас, визначаючи становище прокуратури України у системі 

державного механізму та шляхи її реформування, доцільно враховувати 

національні, історичні особливості правової системи нашої держави [127, с. 86]. 

Таким чином, в умовах інтеграції України в європейське співтовариство 

необхідно якомога більш повно враховувати положення зазначених правових 

документів під час розробки законодавства. Водночас зближення національних 

і європейських правових актів має відбуватися із обов’язковим врахуванням 

інтересів України та найкращим забезпеченням прав і свобод дітей. Ефективна 

ж діяльність прокуратури щодо захисту прав та свобод малолітніх і 

неповнолітніх можлива тільки при комплексному підході, тобто з 

використанням широкого кола повноважень як у сфері кримінального процесу, 

так і поза його межами. 

 

1.5 Співвідношення діяльності органів прокуратури України та 

інших органів у сфері захисту прав і свобод дітей 

 

В Основному Законі нашої держави закріплено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [81]. З метою забезпечення нормального 

розвитку та існування осіб, які потребують особливої уваги з боку держави, 

створено систему органів та установ, а також розгалужену систему нормативно-

правового забезпечення їх функціонування. 



 
77 

Особливої уваги в сучасних умовах розвитку українського суспільства 

потребує вироблення ефективних засобів забезпечення захисту прав і свобод 

дітей. 

Варто зауважити, що окремі аспекти діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод вказаної категорії осіб 

неодноразово ставали предметом наукових досліджень, проте співвідношення 

діяльності прокуратури в контексті захисту прав та інтересів дітей із діяльністю 

інших державних інституцій не знайшло поглибленого наукового опрацювання. 

На думку Ю. Дьоміна, прокуратура України – самостійний 

централізований орган державної влади, який діє в системі правоохоронних 

органів та забезпечує захист від неправомірних посягань суспільного 

державного ладу, прав і свобод людини, а також основ демократичного устрою 

засобами та методами, які передбачено законом. На сьогодні прокуратура є 

одним із органів державної влади, що суттєво впливає на національну правову 

систему і посідає важливе місце серед юрисдикційних установ, які регулюють 

стан та динаміку забезпечення прав і свобод людини [56, с. 33]. 

Досліджуючи окреслену проблематику, передусім потрібно звернути 

увагу на те, що в Україні діє парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав та свобод людини і громадянина та захист прав кожного 

на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі, який 

здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (ст. 1 

Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР [242]). 

Доцільно вказати, що, наприклад, згідно з абз. 5 п. 8 ст. 13 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

Уповноважений має право відвідувати без попереднього повідомлення про час і 

мету відвідування такі місця: будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, 

притулки для дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей. 
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Відповідно ж до ст. 15 вказаного Закону актами реагування 

Уповноваженого щодо порушень положень Конституції України, законів 

України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини та 

громадянина є конституційне подання Уповноваженого та подання 

Уповноваженого до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб. 

Варто окремо звернути увагу й на те, що 11 серпня 2011 року було 

запроваджено посаду Уповноваженого Президента України з прав дитини (далі 

– Уповноважений), який забезпечує здійснення Президентом України 

конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних 

прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері. 

Згідно з абзацами 2, 4, 6 п. 4 Положення про Уповноваженого Президента 

України з прав дитини (затверджене Указом Президента України від 11 серпня 

2011 року № 811/2011) Уповноважений, серед іншого, відповідно до 

покладених на нього завдань має право відвідувати в установленому порядку 

спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту дітей та інші 

заклади, в яких перебувають діти, зокрема місця тримання затриманих, 

попереднього ув’язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, 

спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та 

отримувати інформацію про умови їх тримання; одержувати в установленому 

порядку від державних підприємств, установ, організацій необхідні 

інформацію, документи і матеріали, зокрема і з обмеженим доступом, з питань, 

що належать до компетенції Уповноваженого; брати в установленому порядку 

участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до компетенції 

Уповноваженого [165]. 

Говорячи про систему органів державної влади, на яких безпосередньо 

покладено обов’язок захисту прав і свобод дітей в державі, потрібно вказати, 

що центральним засобом нормативного забезпечення діяльності таких структур 
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є Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР [212]. 

Так, відповідно до ст. 1 наведеного Закону здійснення соціального 

захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах 

визначеної компетенції на: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, орган виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні 

підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад; 

– уповноважені підрозділи органів Національної поліції; 

– приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції;  

– школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної 

реабілітації органів освіти; 

– центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я; 

– спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби 

України; 

– притулки для дітей; 

– центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 

– соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка). 

У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед 

дітей беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації 

незалежно від форми власності, окремі громадяни. 

Основними завданнями, наприклад, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав 

дітей, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та 

дітей, служб у справах дітей, серед іншого є: 
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– розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами й організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних 

інтересів дітей; 

– координація зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та  

організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності; 

– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 

опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення; 

– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від 

форми власності; 

– проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, запобігання 

бездоглядності та правопорушенням серед них, із соціально-психологічної 

реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контроль та координація 

діяльності служб у справах дітей (п.п. 1–4, 7 ст. 4 Закону України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

Водночас треба зауважити, що 59% опитаних прокурорських працівників 

на запитання, чи сприяє порушенням прав та інтересів дітей відсутність 

юридичної освіти у працівників служби у справах дітей та органів опіки і 

піклування, надали ствердну відповідь. 

Крім того, наприклад, згідно з п.п.  4, 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі 

делеговані повноваження: організація обліку дітей дошкільного та шкільного 

віку; вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне 

утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-
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інтернатах, дитячих будинках, зокрема і сімейного типу, професійно-технічних 

навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у 

фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових 

навчальних закладах у спеціальних навчальних закладах, про надання 

громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при 

школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим 

днем) [210]. 

Актуально звернути увагу і на безоплатну правову допомогу, порядок 

надання якої врегульовано Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 2 червня 2011 року № 3460-VI [189]. Так, у цьому нормативно-

правовому акті передбачається надання первинної та вторинної правової 

допомоги. Під першою розуміється вид державної гарантії, що полягає у 

інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у 

випадку їх порушення та про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз’яснень з 

правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (ст. 7). 

Під безоплатною вторинною правовою допомогою розуміється вид 

державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу 

осіб до правосуддя.  

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: 1) захист; 2) здійснення  представництва інтересів осіб, які мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення 

документів процесуального характеру (ст. 13). 
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Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим 

Законом та іншими законами України мають діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали 

жертвами насильства в сім’ї, – на всі види правових послуг, категорії, 

передбачені ч. 2 ст. 13 цитованого Закону. 

Згідно з п. 1.1. Порядку роботи громадської приймальні з надання 

безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5, органами виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади для надання 

безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під 

юрисдикцією України, створюється Громадська приймальня з надання 

безоплатної первинної правової допомоги [177]. 

Таким чином, з огляду на наведені положення Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» звертатися за правовою допомогою в інтересах 

дитини мають право її законні представники.  

Крім того право на безоплатну вторинну правову допомогу має лише 

визначена категорія дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами 

насильства в сім’ї, – на всі види правових послуг, передбачені ч. 2 ст. 13 

вказаного Закону. 

Варто зауважити, що Верховною Радою України 2 червня 2016 року 

прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», відповідно до ст. 131-1 якого прокуратуру віднесено до розділу 

«Правосуддя» [196]. 

Також у цьому Законі визначено такі функції прокуратури: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 
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провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 

порядку, що визначені законом. 

До того ж у п. 9 Перехідних положень Конституції України закріплено, 

що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію 

досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом 

будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення 

подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.   

Водночас органи прокуратури України продовжують займати одне з 

центральних місць у системі захисту прав, свобод та інтересів дітей у нашій 

державі.  

Отже, враховуючи сучасне місце органів прокуратури в системі органів 

державної влади, покладені на них функції, а також зміни законодавства 

України про прокуратуру, визначення правового статусу й удосконалення 

діяльності прокуратури у досліджуваній сфері потребує системного підходу. 

У цьому зв’язку доцільно розроблення і впровадження Концепції 

удосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав та свобод дітей, 

реалізація якої забезпечить: створення в органах прокуратури України 

повноцінної системи захисту прав і свобод дітей як у межах кримінальної 

юстиції, так і поза її межами; удосконалення організації роботи органів 

прокуратури у цій сфері; підвищення рівня ефективності реалізації вимог 

Конвенції ООН про права дитини 1989 року щодо вжиття державою всіх 

необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення 

прав, визначених у Конвенції, а також вимог Конституції України стосовно 

охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. 
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На розвиток висловленої думки про особливу роль органів прокуратури 

нашої країни у державному механізмі захисту прав і свобод дітей можна 

зазначити таке. 

1. Комплектування кадрів органів прокуратури професійними юристами. 

Так, у Законі України «Про прокуратуру» 2014 року визначено, що прокурором 

місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та 

володіє державною мовою (ч. 1 ст. 27).  

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних 

засадах з кола осіб, які відповідають вимогам, установленим ч.ч. 1 та 5 ст. 27 

наведеного Закону, за результатами кваліфікаційного іспиту, проведеного 

відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру» (ч. 1 ст. 28) [234]. 

Також, враховуючи надзвичайну актуальність захисту прав і свобод осіб 

до 18 років, у п. 3.1 наказу Генерального прокурора України «Про організацію 

діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» від 

1 листопада 2012 року № 16 гн було визначено, що безпосереднє виконання 

обов’язків щодо захисту прав і свобод дітей необхідно доручати досвідченим 

працівникам, які мають стаж роботи в органах прокуратури, як правило, не 

менше трьох років. У прокуратурах районного рівня за можливості на цих 

прокурорів не покладати виконання обов’язків з інших напрямів прокурорської 

діяльності [215]. 

У цьому наказі в редакції від 6 грудня 2014 року визначено, що 

безпосереднє виконання обов’язків щодо захисту прав і свобод дітей потрібно 

доручати досвідченим працівникам. У прокуратурах районного рівня за 

можливості на цих прокурорів не покладати виконання обов’язків з інших 

напрямів прокурорської діяльності (п. 3.1) [216]. 

2. Прямий обов’язок прокуратури – здійснювати захист прав і свобод 

людини, зокрема, прав та свобод дітей, оскільки, наприклад, у Законі України 

«Про прокуратуру» 2014 року визначено, що прокуратура України становить 

єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює 
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встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави (ст. 1) [234]. 

Конкретизуючи завдання щодо захисту прав і свобод дітей, Генеральний 

прокурор України у наказі № 16 гн прокурорів усіх рівнів зобов’язав у вказаній 

сфері основним напрямом діяльності вважати захист особистих і соціально-

економічних прав дітей, гарантованих Конституцією України, законами 

України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими міжнародно-правовими 

актами. 

Також варто зауважити, що 71% опитаних прокурорських працівників 

вважають актуальним існування у сучасних історичних умовах такого напряму 

діяльності прокуратури, як захист прав і свобод дітей. 

3. Прокурор наділений повноваженнями виявлення правопорушень і 

реагування на них. Необхідно вказати, що у Законі України «Про прокуратуру» 

2014 року визначено: органи прокуратури не рідше ніж двічі на рік інформують 

суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової 

інформації (ч. 1 ст. 6). 

Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в 

загальнодержавних і місцевих друкованих засобах масової інформації та на 

офіційних веб-сайтах органів прокуратури (ч. 4 ст. 6) [234]. 

Більше того, в п. 14 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

передбачено обов’язок прокурорів усіх рівнів активно використовувати 

можливості засобів масової інформації для висвітлення діяльності органів 

прокуратури щодо захисту прав дітей. Не допускати публічного оприлюднення 

відомостей, що можуть вказувати на особу дитини, яка вчинила 

правопорушення [216]. 

Що ж стосується виявлення порушень закону та реагування на них, то у 

цьому контексті необхідно передусім звернути увагу на положення ст. 20 

Закону України «Про прокуратуру» 1991 року, де, наприклад, було визначено 

повноваження прокурора при здійсненні прокурорського нагляду за 
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додержанням і застосуванням законів, а також засоби реагування на виявлені 

порушення закону. 

Наразі ж у Перехідних положеннях Закону України «Про прокуратуру» 

2014 року встановлено, що прокуратура виконує функцію нагляду за 

додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержанням законів з цих 

питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів 

громадянина або держави в суді (п. 1). 

Повноваження ж прокурора з виявлення порушень згідно з новим 

Законом України «Про прокуратуру» за межами кримінального судочинства 

дещо звужено. Так, у п. 1 ч. 3 ст. 23 вказаного Закону встановлено, що 

прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі 

порушення або загрози порушення таких інтересів, якщо їх захист не здійснює 

або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 

належать повноваження, а також у разі відсутності такого органу. 

Необхідно звернути також увагу на способи реагування прокурора на 

виявлені правопорушення засобами, передбаченими кримінально-

процесуальним законодавством. Так, згідно зі ст. 214 КПК України від 

13 квітня 2012 року № 4651-VI слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 

24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається керівником органу досудового 

розслідування [101]. 

4. Прокурору надані повноваження звернення до суду у разі виявлення 

порушень. Так, у Законі України «Про прокуратуру» 1991 року було визначено, 

що у разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення 
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прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не 

вносилося, прокурор може звернутися до суду щодо: 1) визнання незаконним 

нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в окремій його 

частині; 2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і щодо 

скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень; 

3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні 

дії або утриматися від вчинення певних дій. 

У Законі України «Про прокуратури» 2014 року закріплено, що прокурор 

здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не 

спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не 

здійснюють чи неналежним чином здійснюють її захист (ч. 2 ст. 23). 

Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у 

суді прокурор має право: 1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на 

будь-якому етапі судового провадження; 3) ініціювати перегляд судових 

рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої 

особи; 4) брати участь у розгляді справи; 5) подавати цивільний позов під час 

кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним 

процесуальним законом; 6) брати участь у виконавчому провадженні при 

виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво 

інтересів громадянина або держави в суді; 7) з дозволу суду ознайомлюватися 

із матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження, робити 

виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у 

матеріалах справи чи виконавчого провадження [234]. 

Водночас у Законі України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» визначено, що прокуратура здійснює представництво 
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інтересів держави в суді у виключних випадках. Однак доцільним убачається  

збереження за прокурором повноважень щодо представництва прав і свобод 

дітей у судах. 

5. В органах прокуратури концентрується інформація про стан 

законності. Так, на прокуратуру покладено обов’язок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

Крім того, згідно з наказом Генерального прокурора України «Про 

організацію роботи і управління в органах прокуратури України» від 26 грудня 

2011 року № 1 гн прокурорів зобов’язано: формувати накопичувальні справи, в 

яких зосереджувати матеріали, що характеризують стан законності на 

предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим 

прокуратурам (п. 9.1); формувати «паспорт», у якому накопичувати вичерпну 

інформацію і статистичні дані щодо стану законності, злочинності, 

особливостей соціально-економічного розвитку регіону та специфіки 

піднаглядних об’єктів (п. 10.1) [225]. 

У цьому контексті доцільним було б надання повноважень органам 

прокуратури нашої країни, зокрема місцевим прокуратурам. Так, у результаті 

проведеного анкетування прокурорських працівників визначено, що актуальні 

напрями захисту прав і свобод дітей прокуратурою повинні визначатися: 

прокурорами на місцях з огляду на стан законності в регіоні (128 осіб – 40%); 

Генеральним прокурором України (87 осіб – 27%); Верховною Радою України 

(69 осіб – 22%); Президентом України (36 осіб – 11%). 

6. Наявність у прокурора координаційних повноважень, що випливає з 

ч. 1 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року, де вказано: Генеральна 

прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів 

прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій 

прокуратури. 

Більше того, Генеральний прокурор України, керівники регіональних і 

місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до 

розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що 
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провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії злочинності. Координаційні повноваження прокурори здійснюють 

шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, а 

також проведення узгоджених заходів, здійснення аналітичної діяльності. 

Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, 

взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається 

положенням, що затверджується спільним наказом Генерального прокурора 

України, керівників інших правоохоронних органів і підлягає реєстрації у 

Міністерстві юстиції України (ч. 2 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» 

2014 року). 

7. Наявність у органів прокуратури відомчого наукового та методичного 

забезпечення діяльності. Так, у Законі України «Про прокуратуру» від 2014 

року визначено: Національна академія прокуратури України є державною 

установою із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну підготовку 

кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів. 

Крім того, при Генеральній прокуратурі України діє методична рада. 

Отже, наведені характерні ознаки необхідно зарахувати до найбільш 

суттєвих і перелік їх у жодному випадку не потрібно вважати вичерпним. Що ж 

стосується значення діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей, то потрібно зауважити, що така діяльність має комплексний 

надвідомчий характер і здійснюється лише у межах дії правового поля, маючи 

на меті забезпечення реалізації прав і свобод дітей, гарантованих їм 

Конституцією України, міжнародними документами, законами України й 

підзаконними нормативно-правовими актами.  

 

1.6 Поняття захисту прокурором прав і свобод дітей  

 

Досліджуючи сутність захисту прокурором прав і свобод дітей, передусім 

варто зазначити, що у Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року 
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визначено: в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 

державними чи приватними установами, які займаються питаннями соціального 

забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, 

першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів 

дитини. 

Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя [79]. 

Важливо також зазначити, що Україна приєдналася до низки спеціальних 

конвенцій щодо захисту прав дітей. Так, Конвенція про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення від 25 жовтня 1980 року [83] надає дітям 

захист у міжнародному масштабі від шкідливих наслідків їхнього незаконного 

переміщення або утримування і започатковує процедури для забезпечення 

їхнього негайного повернення до держави їх постійного проживання, а також 

права на законне переміщення із місця постійного проживання. У Конвенції 

про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 

19 жовтня 1996 року [84] визначено: державу, органи якої мають юрисдикцію 

вживати заходів, спрямованих на захист особи чи майна дитини; право, яке має 

застосовуватися такими органами при здійсненні їхньої юрисдикції; право, що 

застосовується до батьківської відповідальності; заходи захисту; правові основи 

співробітництва між органами держав-учасниць для досягнення цілей 

Конвенції.  

Варто погодитися із П. Рабіновичем, який вказує, що на сьогодні 

склалися європейські стандарти прав людини – зафіксовані в юридичних актах 

та документах європейських міжнародних організацій (Європейський Союз і 

Рада Європи) принципи й норми стосовно прав і свобод людини, призначені 

слугувати орієнтирами для відповідної внутрішньодержавної юридичної 

практики [254, с. 114]. 

Необхідно вказати, що під правами дитини потрібно розуміти систему 

соціальних, економічних, культурних та інших можливостей, які зумовлені 
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особливостями фізичного, психологічного та розумового розвитку дитини, що 

визначаються і здійснюються у певний період життя – дитинства, виходять з 

принципів природного права, загальнолюдських цінностей, визнаних у 

міжнародному праві та національному законодавстві, гарантуються державою, 

суспільством, сім’єю й іншими суб’єктами права та мають особливий режим і 

механізм реалізації та захисту [77, с. 95]. 

Важливо наголосити, що нормальне існування будь-якої особи, а тим 

більше особи до 18 років, неможливе без юридичних гарантій прав і свобод 

людини, які, у свою чергу, поділяються на: 

– гарантії реалізації – відсутність суб’єктивних перешкод, якими є 

незнання своїх прав (права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб) чи незнання правових принципів (презумпції невинуватості), 

та наявність об’єктивних засобів і способів (правових процедур, способів 

заохочення, інших видів стимулювання, пільг для ініціативної реалізації прав та 

ін.);  

– гарантії охорони – система інститутів і засобів профілактики порушень 

прав та свобод людини; недопущення протиправних дій; їх оперативна 

превенція: попередження неправильної реалізації прав і свобод; використання 

судових процедур конституційного контролю за безперешкодною реалізацією 

прав і свобод; можливість звернення по допомогу до омбудсмана (в Україні – 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини), прокуратури та ін.; 

– гарантії захисту – система інститутів і засобів щодо відновлення 

порушених прав і свобод (відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями 

органів державної влади й посадових осіб), установлення відповідальності 

винних за їх порушення: забезпечення судового захисту порушеного або 

оспорюваного права; надання адвокатської допомоги; наявність 

адміністративно-правових способів захисту (звернення до вищої посадової 

особи по захист від неправомірних дій її підлеглого); захист омбудсмана, 

захист прокурора (опротестування прокурором незаконних і необґрунтованих 
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вироків, ухвал і постанов судів у формі апеляційного та касаційного подання) 

тощо. Захист – це найбільш дієва охорона, другий її ступінь. Тому без дії 

гарантій захисту неповними будуть і гарантії охорони [279, с. 72–73]. 

Разом із міжнародними правовими документами на захист прав та свобод 

дітей спрямована ціла низка національних законів і підзаконних актів. 

Так, наприклад, у Законі України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР визначено 

правові основи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних 

установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту й 

профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку [212]. 

Важливо зазначити, що під соціальним захистом дітей, зокрема в 

контексті цитованого Закону, потрібно розуміти комплекс заходів і засобів 

соціально-економічного й правового характеру, здійснення яких покладається 

на суб’єктів, зазначених у ч.ч. 1 та 2 ст. 1, щодо забезпечення прав дітей на 

життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання 

матеріальної підтримки (ч. 3 ст. 1). 

Окрім того доцільно звернути увагу на п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III, в якому визначено, що 

охорона дитинства – це система державних і громадських заходів, спрямованих 

на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання та розвитку дитини 

і захисту її прав. Однак, що саме потрібно розуміти під захистом прав, у 

вказаному Законі не пояснено. 

Проаналізувавши низку законів та підзаконних актів, які регулюють 

особливості захисту прав і свобод осіб до 18 років, можна констатувати, що на 

нормативному рівні не закріплено визначення загального поняття «захист прав 

і свобод дітей» взагалі та у контексті прокурорської діяльності зокрема. Не 

вироблено єдиного бачення щодо тлумачення наведеного поняття і в 

доктринальних джерелах. 
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На початку наукової дискусії навколо змісту зазначеного поняття варто 

звернути увагу на те, що у довідковій літературі під захистом пропонується 

розуміти заступництво, охорону, підтримку [31, с. 339]. 

На думку В. Абрамова, під захистом необхідно розуміти комплексну 

систему заходів, що застосовується для забезпечення вільної та належної 

реалізації суб’єктивних прав і включає судовий захист, законодавчі, економічні, 

організаційно-технічні й інші засоби та заходи, а також самозахист цивільних 

прав. Отже, як зазначає науковець, охорона, зокрема, явище субстанціональне, 

інституційне, а захист – функціональне, інструментальне. Водночас і охорона, і 

захист є способами забезпечення суб’єктивних прав [7, с. 23]. 

Поняття ж правового захисту можна охарактеризувати як забезпечення 

прав і законних інтересів юридичними засобами. Система засобів правового 

захисту, на думку автора, представлена в особі державних органів, громадських 

організацій, юридичних та фізичних осіб, які розглядають правозахисну 

діяльність як головну свою функцію або одну з функцій [7, c. 30]. 

Переходячи до дослідження поняття захист прав і свобод дітей 

прокурором, по-перше, потрібно звернути увагу на те, що у п. 2 Рекомендації 

CM/Rec(2012)11 Комітету міністрів державам-членам про роль прокурорів поза 

сферою кримінального правосуддя від 19 вересня 2012 року зазначено: «Там де 

у національній правовій системі прокурори наділені обов’язками та 

повноваженнями за межами системи кримінального правосуддя, їх задачі 

повинні полягати у тому, щоб представляти загальні або публічні інтереси, 

захищати права та основні свободи людини і підтримувати верховенство 

закону». 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» 1991 року 

діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження 

верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від 

неправомірних посягань: 
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1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, 

суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав 

національних груп і територіальних утворень; 

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та 

міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, 

особистих прав і свобод людини та громадянина; 

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу 

місцевих рад, органів самоорганізації населення [232]. 

У п. 1.1 наказу Генерального прокурора України «Про організацію 

прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів» від 

7 листопада 2012 року № 3 гн було визначено, що основним завданням 

прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів потрібно 

вважати захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією 

України та законами України прав і свобод людини та громадянина, державних 

і суспільних інтересів [223]. 

Основними напрямами нагляду за додержанням та застосуванням законів 

прокурорів всіх рівнів, серед іншого, було зобов’язано вважати захист 

соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та 

громадянина, насамперед осіб, які потребують державної підтримки та 

допомоги (абз. 1 п. 4 наказу № 3 гн). 

Крім того, наприклад, у п. 7.1 наказу Генерального прокурора України 

№ 3 гн було визначено, що перевірки за заявами та скаргами фізичних і 

юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв і 

повідомлень про кримінальне правопорушення, прокурори зобов’язані 

проводити лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами 

виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого 

самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або 

неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки [223]. 

Також треба зауважити, що на думку 74% опитаних прокурорських 

працівників, підвищенню рівня ефективності захисту прав і свобод дітей 
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сприятиме надання прокурору права проведення перевірок, зокрема з власної 

ініціативи. 

Наразі в п. 2 наказу Генерального прокурора України «Про організацію 

роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або 

держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» від 28 травня 

2015 року № 6 гн визначено, що основними завданнями здійснення 

представництва в суді є:  

– захист інтересів громадянина у випадках, визначених законом; 

– захист інтересів держави у випадках порушення або загрози їх 

порушення, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший 

суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого належать відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу [228]. 

У контексті досліджуваної тематики доцільно звернутися до 

спеціалізованого відомчого нормативного акта у сфері захисту прав і свобод 

дітей – наказу Генерального прокурора України № 16 гн, згідно з п. 1 якого 

прокурорів усіх рівнів зобов’язано основним завданням на вказаному напрямі 

вважати захист особистих і соціально-економічних прав дітей, гарантованих 

Конституцією України, законами України, Конвенцією ООН про права дитини, 

іншими міжнародно-правовими актами [216]. 

Крім того, відповідно до п. 4 наказу Генерального прокурора України 

№ 16 гн пріоритетними напрямами представництва інтересів дітей та держави в 

суді визначити захист у сферах: 

– охорони життя і здоров’я дітей, їх права на освіту, відпочинок та 

змістовне дозвілля;  

– опіки, піклування, усиновлення дітей;  

– майнових та житлових прав дітей, їх соціального забезпечення; 

– прав неповнолітніх на працю та працевлаштування;  

– попередження та захисту від усіх форм насильства; 



 
96 

– користування та розпорядження органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування майном, землями навчальних, оздоровчих, 

лікувальних, а також інших закладів для дітей; 

– використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію програм 

та заходів з охорони дитинства, закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг. 

У чинному Законі України «Про прокуратуру» визначено, що 

прокуратура здійснює встановлені Конституцією України функції з метою 

захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

Потрібно зауважити, що винятково з метою встановлення наявності 

підстав для представництва інтересів держави в суді у випадку, якщо захист 

законних інтересів держави не здійснює або неналежним чином здійснює 

суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого входять відповідні 

повноваження, прокурор має право отримувати інформацію, яка на законних 

підставах належить цьому суб’єкту, витребувати й отримувати від нього 

матеріали та їх копії (п. 4 ч. 4 ст. 23). 

Також відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України cлідчий, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування [101]. 

Наказом Генерального прокурора України «Про організацію діяльності 

прокурорів у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012 року № 4 гн 

прокурорів усіх рівнів зорієнтовано на: безумовне реагування на виявлені 

порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про кримінальне 

правопорушення до прийняття остаточного рішення у провадженні (п. 1.2); 

швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінальних 

правопорушень, обов’язкову участь прокурорів – процесуальних керівників 

досудового розслідування в їх судовому розгляді (у визначених законом 

випадках), поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів учасників 
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кримінального провадження (п. 1.3); своєчасне вжиття заходів до усунення 

причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, 

відшкодування завданої ним шкоди фізичним та юридичним особам, 

державним і комунальним інтересам, розшуку майна, яке стало предметом 

злочинного посягання (п. 1.4) [218]. 

Пункт 2 наказу Генерального прокурора України № 16 гн орієнтує 

прокурорів на комплексне використання функції прокуратури щодо 

представництва інтересів дітей та держави в суді, нагляду за додержанням 

законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та 

досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення в суді, 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних із обмеженням особистої свободи дітей, відповідно до вимог 

галузевих наказів Генерального прокурора України з урахуванням положень 

цитованого наказу. 

Враховуючи зазначене, під захистом прокурором прав і свобод дітей 

пропонується розуміти комплексну діяльність органів прокуратури в межах 

їхньої компетенції з використанням наданих законом засобів, що починається з 

настанням юридичного факту (невиконання приписів законодавства, 

порушення вимог закону тощо) та здійснюється з метою забезпечення 

правопорядку й лише за умови недопущення підміни органів відомчого 

управління та контролю і невтручання у господарську діяльність, якщо вона не 

суперечить чинному законодавству. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Пропонується така періодизація становлення захисту прав і свобод 

дітей прокурором: 

1) етап закладення першооснов особливого ставлення до неповнолітніх у 

межах кримінального судочинства (середина ХVІІ століття). На цьому етапі у 
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результаті поступового нормативного закріплення особливого ставлення до 

неповнолітніх правопорушників також формуються і завдання прокуратури; 

2) етап розвитку особливого правового регулювання прав неповнолітніх, 

які потрапили у конфлікт із законом. Цей етап розпочинається із судової 

реформи 1864 року і триває до 1917 року та формування Радянської держави; 

3) етап розвитку правового регулювання захисту прав і свобод дітей 

пов’язаний із радянською історією України. Триває він до 1991 року; 

4) етап закладення першооснов правового регулювання захисту прав і 

свобод дітей незалежної України (розпочинається з 1991 року); 

5) етап зближення законодавства України і європейського співтовариства, 

поступове закріплення у національному законодавстві та відомчій нормативній 

базі основ ювенальної юстиції. Початок етапу пов’язаний зі схваленням 

Президентом України Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні від 24 травня 2011 року. 

2. У зарубіжних країнах органи прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей наділені широким колом повноважень як у межах дії 

кримінальних процесуальних норм, так і поза їх межами. Вказане повною 

мірою співвідноситься із міжнародними вимогами щодо створення 

якнайкращих умов для розвитку і життя осіб до 18 років, а також повного 

захисту їх прав, свобод та інтересів. Так, захист дітей від неналежного 

поводження, а також забезпечення ефективних умов їхнього виховання, 

дотримання їхніх права на свободу від втручання у особисте життя посідають 

вагоме місце у діяльності ювенальних прокурорів Англії. У Нідерландах 

ювенальні прокурори наділені повноваженнями щодо складання постанов про 

поміщення неповнолітнього під нагляд соціальних служб задля забезпечення 

його безпеки. Крім соціальних заходів до підлітка може бути застосоване 

поміщення в центр денного або нічного перебування. 

В Італії ювенальні прокурори діють при судах та мають право направляти 

справи неповнолітніх у центри з примирення. Останні про результати 
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попереднього розслідування чи результати щодо примирення сторін у випадку 

доручення їм проведення такого примирення інформують прокурора. 

У Польщі прокуратура долучається до розгляду справ щодо 

неповнолітніх осіб лише у тому випадку, коли злочин, вчинений 

неповнолітньою особою, так чи інакше пов’язаний зі злочином дорослих. 

Також прокурор на власний розсуд вирішує питання щодо передання справи на 

розгляд у кримінальний чи сімейний суд. 

У Франції прокурор бере участь у цивільному процесі в справах 

усиновлення, встановлення опіки над неповнолітніми. Обов’язковою є його 

участь у справах, що стосуються загрози особистій безпеці, здоров’ю чи права 

на освіту таких осіб. 

3. В умовах інтеграції України в європейське співтовариство необхідно 

якомога повно враховувати положення міжнародних правових документів при 

розробці законодавства. Водночас зближення національних і європейських 

правових актів має відбуватися з обов’язковим урахуванням інтересів нашої 

країни та найкращим забезпеченням прав і свобод дітей. Ефективна ж 

діяльність прокуратури щодо захисту прав та свобод малолітніх і неповнолітніх 

можлива тільки при комплексному підході, тобто з використанням широкого 

кола повноважень як у сфері кримінальної юстиції, так і поза її межами. 

У зв’язку наведеним необхідно розробити та впровадити в дію 

Концепцію удосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей, реалізація якої забезпечить: створення в органах прокуратури 

України повноцінної системи захисту прав і свобод дітей як у межах, так і поза 

межами кримінальної юстиції; удосконалення організації роботи органів 

прокуратури у цій сфері; посилення ефективності реалізації вимог Конвенції 

ООН про права дитини 1989 року щодо вжиття державою всіх необхідних 

законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, 

визначених у Конвенції, а також вимог Конституції України щодо охорони 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. 



 
100 

4. Про особливу роль органів прокуратури нашої країни у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей можна говорити, виходячи з таких 

характерних ознак: 1) комплектування кадрів органів прокуратури 

професійними юристами; 2) прокуратура безпосередньо зобов’язана 

здійснювати захист прав і свобод людини; 3) прокурор наділений 

повноваженнями виявлення правопорушень і реагування на них; 4) прокурору 

надані повноваження звернення до суду у разі виявлення порушень; 5) в 

органах прокуратури концентрується інформація про стан законності; 

6) прокурор має координаційні повноваження; 7) органи прокуратури мають 

відомче наукове та методичне забезпечення діяльності. 

5. Під захистом прокурором прав і свобод дітей пропонується розуміти 

комплексну діяльність органів прокуратури в межах їхньої компетенції з 

використанням наданих законом засобів, що починається із настанням 

юридичного факту (невиконання приписів законодавства, порушення вимог 

закону тощо) та здійснюється з метою забезпечення правопорядку й лише за 

умови недопущення підміни органів відомчого управління та контролю і 

невтручання у господарську діяльність, якщо вона не суперечить чинному 

законодавству. 
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РОЗДІЛ 2  

ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ ЗА МЕЖАМИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

2.1 Досудові повноваження прокурора із захисту прав і свобод дітей 

 

На сьогодні суттєві нарікання європейської спільноти пов’язані з 

існуванням окремих функцій прокуратури України поза сферою кримінальних 

процесуальних відносин, зокрема, здійсненням нагляду за додержанням і 

застосуванням законів. 

Так, відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України, в 

редакції 1996 року, прокуратура продовжувала виконувати відповідно до 

чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів до 

введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо 

контролю за додержанням законів. 

У Законі України «Про прокуратуру» 2014 року вже не передбачено 

здійснення вказаної функції органами прокуратури та визначено, що 

прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини та 

громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами 

виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді 

(п. 1 Перехідних положень). 

Зазначимо, що прокурорський нагляд це – самостійний, специфічний вид 

державної діяльності, який повинен забезпечити виконання закону та його 

верховенство в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Він здійснюється від 

імені держави – України, репрезентує і захищає суспільні інтереси та інтереси 

фізичних і юридичних осіб. Основний зміст діяльності прокуратури – нагляд за 

додержанням та правильним застосуванням законів, які регулюють 

різноманітні блоки соціально-економічного життя суспільства, що, по суті, 

повинно забезпечити точне й однакове їх застосування [86, с. 584]. 



 
102 

Під додержанням законів розуміється здійснення юридичними або 

фізичними особами приписаних законом дій та утримання від дій 

неправомірних. Застосування – це прийняття державними органами та 

посадовими особами відповідно до закону рішень, які обов’язкові для інших 

осіб і мають юридично значущі наслідки. Прокуратура оцінює діяльність 

юридичних та фізичних осіб з точки зору відповідності закону, не втручаючись 

при цьому у вирішення їх господарських та оперативно-розпорядчих завдань 

[270, с. 10]. 

Також варто звернути увагу на те, що відповідно до п. 1 Рекомендації 

Комітету міністрів Ради Європи № R (2000) 19 про роль прокуратури в системі 

кримінального правосуддя під прокуратурою розуміють владу, наділену 

повноваженнями контролювати від імені суспільства та у його інтересах 

виконання закону, коли він кримінально санкціонований, беручи до уваги, з 

одного боку, права людини та, з іншого, необхідну ефективність системи 

кримінального судочинства. 

Проте у висновку Європейської Комісії «За демократію через право» 

(Венеціанська комісія) на проект Закону України про внесення змін до 

Конституції України стосовно прокуратури, ухваленому Комісією на її 68-му 

пленарному засіданні (м. Венеція, 13–14 жовтня 2006 року), а саме в п. 25 

зазначено: Венеціанська Комісія також усвідомлює той факт, що для України 

неможливо буде негайно відмовитись від будь-якої ролі прокуратури у сфері 

захисту прав людини. Відповідно до радянської традиції прокуратура в Україні 

отримує велику кількість скарг від громадян щодо порушення їхніх прав і на 

сьогодні може бути найважливішим органом для звернення з такими 

проблемами. Люди ще не звикли самостійно захищати свої права, звернення до 

юриста може бути складним, не існує жодної розвинутої системи надання 

правової допомоги. Судова система ще й досі не розвинена і організаційна 

структура органу управління недостатньо забезпечує повагу прав громадян. 

У практичному розумінні виключення цієї ролі прокуратури, відповідно, 

створило б прогалину [248, с. 253–263]. 
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Окрім того у п. 7 абз. «v» Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради 

Європи № 1604 (2003) «Про роль прокуратури у демократичному суспільстві, 

що ґрунтується на верховенстві закону» стосовно функцій органів прокуратури, 

які не належать до сфери кримінального права, звертається увага на важливість 

забезпечення того, щоб які-небудь повноваження прокурора із загального 

захисту прав людини не призводили до певних конфліктів інтересів і не 

відштовхували осіб, які намагаються знайти захист своїх прав з боку держави. 

Необхідно також звернути увагу й на Резолюцію-відповідь Комітету 

Міністрів Ради Європи від 6 лютого 2004 року № 10068, в якій зауважується, 

що останній не бачить жодних причин перешкоджати прокурорам здійснювати 

функції поза межами кримінального правосуддя, як це відбувається у багатьох 

правових системах [273, с. 9]. 

Досліджуючи питання про діяльність органів прокуратури України за 

межами кримінально-правової сфери, потрібно вказати, що, на думку 

І. Корнаш, обсяги правозахисної роботи, яку сьогодні виконують органи 

прокуратури, не в змозі замінити наявна нині система судів. Для прикладу: в 

країнах Європи існує адміністративна юстиція: трудові, промислові, 

торговельні, комерційні, земельні й інші суди, які вирішують увесь спектр 

питань, порушених громадянами цих країн. Щоб утворити подібну судову 

систему в нашій країні потрібні час і значні кошти, але громадянам захист 

необхідний уже сьогодні, що і забезпечується прокуратурою в межах наданих 

їй законом повноважень [90, с. 58.]. Так, наприклад, лише на користь захисту 

прав і свобод дітей протягом 2013 року за результатами перевірок щодо 

виявлення кримінально-караних порушень у сфері охорони прав дітей 

розпочато 368 кримінальних проваджень, із яких 37,8% – щодо охорони життя і 

здоров’я, 16,8% – у сфері освіти та 12,2%. – щодо захисту житлових і майнових 

прав. До суду направлено 250 проваджень, або 67,9%.  

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 599 посадових осіб 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з них 780 – 

співробітники органів державного контролю (9,1% усіх притягнутих). 
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На цьому напрямі відшкодовано 38,5 млн грн, заявлено позовів на суму 

96,7 млн грн, із них 73,7 млн грн – прокуратурою міста Києва. За 

прокурорського втручання поновлено права 213 591 дитини [10]. 

До того ж протягом січня–вересня 2014 року за результатами перевірок у 

сфері охорони прав дітей розпочато 402 кримінальні провадження, з яких 

третина – у сфері освіти, чверть – із питань охорони життя і здоров’я. Знижено 

рівень ефективності реагування кримінально-правовими засобами на 

порушення у сфері захисту житлових і майнових прав неповнолітніх (розпочато 

24 провадження проти 49 у минулому році).  

Підвищено рівень результативності розслідування кримінальних 

проваджень з питань захисту прав і свобод дітей. До суду направлено 

241 провадження, або 60% (проти 52% минулого року). Водночас нижчою від 

показника у державі є кількість розслідуваних проваджень у прокуратурах 

Житомирської області та міста Києва. 

До дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства щодо 

захисту прав дітей притягнуто 7 741 посадову особу органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Суттєво зросла сума 

відшкодованих коштів (із 34 млн грн до 91,3 млн грн, або майже утричі). 

Позитивні зрушення стосовно цього питання намітилися у прокуратурах 

Дніпропетровської, Кіровоградської областей та міста Києва. Водночас 

знизився рівень ефективності наглядової діяльності щодо відшкодування 

коштів прокуратурами Волинської, Львівської та Сумської областей.  Більш ніж 

утричі зменшилася сума заявлених позовів (із 74 млн грн до 21,5 млн грн). За 

прокурорського втручання поновлено права 191 979 дітей [14]. 

Ю. Дьомін справедливо зауважує, що реформування прокурорського 

нагляду повинне відбуватися з урахуванням історичного досвіду, національних 

традицій і результатів аналізу експериментів людства на довготривалому, але 

виваженому шляху запровадження правоохоронної системи [56, с. 53]. 
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М. Косюта, досліджуючи питання про те, чи справді наглядова діяльність 

прокурора є квазісудовою і викликає якусь конкуренцію між прокуратурою та 

судом, зауважує таке. 

По-перше, ніхто не обмежує громадян і юридичних осіб у праві 

звертатися до судового захисту. 

По-друге, прокуратура не здійснює правосуддя, відповідно до 

Конституції України – це виключно прерогатива суду. 

По-третє, усунення правопорушень у позасудовому порядку за 

допомогою прокуратури звільняє нашу судову систему від надмірних 

перевантажень. 

По-четверте, у разі коли прокурор не має можливості домогтися усунення 

порушень у позасудовому порядку, він все-таки звертається до суду в порядку 

судового представництва [91]. 

Більше того, прокурор, який вносив документ реагування, позбавлений 

будь-яких важелів впливу, що могли б примусити виконати його вимоги. 

Єдиний шлях, яким іде у такому випадку прокурор для доведення своєї 

правоти, – це звернення до суду про притягнення до відповідальності 

посадових осіб, які проігнорували його вимоги, і тут уже судова інстанція 

вирішує, чи правомірною була вимога прокурора [90, с. 58]. 

Розкриваючи зміст діяльності органів прокуратури за межами 

кримінально-правової сфери, доцільно також пригадати досвід європейських 

країн, про який уже йшлося у підрозділі 1.3 дисертаційного дослідження. 

До того ж за доцільність залишення розширених повноважень прокурора 

з виявлення порушень закону поза межами кримінального судочинства 

висловилося 64% опитаних прокурорських працівників. 

Отже, як бачимо, статистична інформація, погляди вчених і практиків, а 

також досвід європейських країн свідчить про те, що прокурори відіграють 

значну роль у захисті прав дітей, а існування такої функції органів 

прокуратури, як нагляд за додержанням і застосуванням законів, яка існує поза 

сферою кримінального судочинства, не суперечить європейським канонам. 



 
106 

Водночас, незважаючи на наявність доволі широких дискусій щодо 

існування наведеної функції, органи прокуратури нашої країни є одним із 

важливих засобів забезпечення законності, прав і свобод людини та 

громадянина взагалі й прав, свобод та інтересів осіб до 18 років. І саме тому 

необхідно, щоб функція нагляду за додержанням і застосуванням законів в 

контексті захисту прав і свобод дітей була збережена. 

Проте у випадку збереження вказаної функції свого чіткого визначення 

потребують випадки втручання прокурора у правовідносини між суб’єктами 

права. Так, згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» 1991 року 

перевірка виконання законів проводиться за заявами й іншими повідомленнями 

про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за 

наявності приводів – також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не 

підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у 

господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному 

законодавству. 

Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є внесення до Закону 

України «Про прокуратуру» 2014 року положення такого змісту: перевірки за 

зверненнями фізичних та юридичних осіб, зверненнями і запитами депутатів 

усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про злочини, розслідування яких 

належить до компетенції органів прокуратури, проводяться лише у разі їх 

попереднього вирішення керівниками компетентних органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та контролю. У випадку відсутності відомостей про 

попереднє вирішення таких звернень останні надсилаються за належністю з 

роз’ясненням права на звернення за захистом своїх порушених прав і свобод до 

відповідних органів державної влади та контролю, органів місцевого 

самоврядування або до суду. 

Одним із важливих елементів ефективного здійснення прокурором 

нагляду за межами кримінального судочинства є й чітко визначені випадки, 

коли вжиття заходів щодо усунення порушень закону, спрямованого на захист 

прав і свобод дітей, повинно відбутися у якомога стислий термін.  



 
107 

За таких обставин у Законі України «Про прокуратуру» доцільно 

закріпити положення, згідно з яким прокурор у випадку виявлення 

безпосередньої загрози заподіяння шкоди життю або здоров’ю дитини повинен 

негайно вжити заходів щодо ініціювання питання про припинення порушень 

закону або усунення його наслідків особами, які їх допустили, з одночасним 

повідомленням компетентних органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та контролю. 

Також доцільно також на законодавчому рівні чітко визначити випадки 

проведення перевірок. Так, Г. Середа та М. Руденко справедливо зазначають, 

що у законі потрібно чітко визначити, що прокурору надається право на 

перевірку з метою вирішення питання щодо наявності підстав для 

представництва інтересів держави чи суспільства в суді. Такі ж повноваження 

мають бути покладені на прокурора і при захисті прав громадян, коли вони 

мають обмежені можливості щодо самостійного захисту своїх прав у судовому 

порядку і звертаються по допомогу до прокуратури [273, с. 9]. 

Отже, з метою комплексного захисту прав і свобод дітей органами 

прокуратури доцільно до Закону України «Про прокуратуру» включити 

положення такого змісту: перевірка додержання та застосування законів, 

спрямованих на захист прав і свобод дітей, проводиться за зверненнями 

фізичних та юридичних осіб, за зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів 

про порушення законності, що вимагають реагування прокурора, а за наявності 

обґрунтованих приводів – також з його власної ініціативи. 

Важливо також зауважити: позицію, що комплексна діяльність органів 

прокуратури із захисту прав і свобод дітей є ефективним засобом виявлення та 

реагування на порушення у цій сфері, підтримали 76 % опитаних 

прокурорських працівників. 

Також необхідно зазначити, що здійснення будь-якої діяльності не 

можливе без закріплених на законодавчому рівні повноважень відповідних 

посадових осіб. Не становить винятку і наглядова діяльність органів 

прокуратури. Саме тому пропонується ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
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прокуратуру» 1991 року відтворити у Законі України «Про прокуратуру» 

2014 року, обмеживши її застосування винятково випадками необхідності 

захисту прав і свобод дітей. 

Також потрібно зауважити, що 75% опитаних працівників прокуратури, 

які мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод дітей, вважають 

доцільним залишити розширені повноваження прокурора з виявлення 

порушень закону поза межами кримінального судочинства. 

Важливо вказати, що наглядові повноваження прокурора виправдали своє 

існування й доволі часто ставали чи не єдиним засобом поновлення порушених 

прав дітей. Так, одним із наочних прикладів роботи прокурора є виявлені 

порушення вимог ст. 46 Житлового кодексу України упродовж 2013 року щодо 

своєчасного взяття дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на квартирний облік. За втручання прокурорів Донецької, Луганської, Одеської, 

Сумської і Хмельницької областей на облік для отримання житла зараховано 

майже 150 осіб вказаної категорії. 

Повільно впроваджуються заходи щодо забезпечення випускників шкіл-

інтернатів соціальними гуртожитками. Щороку з інтернатів випускається 

1,8 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тому наявна 

мережа із 25 гуртожитків неспроможна задовольнити їхні потреби.  

Не забезпечено Міністерством соціальної політики України належного 

моніторингового контролю за соціальним захистом прав дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Перевірки додержання їхніх прав 

проводяться формально. Водночас прокурорами у цій сфері розпочато 

52 кримінальні провадження, внесено 2,1 тис. подань, за результатами розгляду 

яких до відповідальності притягнуто понад 1 тис. службових осіб, дітям 

відшкодовано майже 3 млн гривень.  

Унаслідок невжиття Міністерством соціальної політики України, 

Державною інспекцією з питань праці, Державним центром зайнятості України 

та їх територіальними підрозділами заходів щодо реалізації трудових прав 

неповнолітніх упродовж 2013 року кількість офіційно зайнятих із них 
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зменшилась удвічі. У трудових відносинах перебуває лише 0,4 % підлітків, які 

потенційно можуть працювати. Центрами зайнятості знайдено роботу лише 

половині з 2,7 тис. неповнолітніх, які звернулися в її пошуках.  

Зазначеними контролюючими органами послаблено нагляд за умовами 

праці дітей, що інколи призводить до тяжких наслідків. Так, у приватного 

підприємця Петриківського району Дніпропетровської області без оформлення 

трудових відносин тривалий час виконували небезпечні роботи двоє 

неповнолітніх, що призвело до їхньої загибелі.  

Упродовж 2013–2014 років органами Держпраці виявлено заборгованість 

із виплати заробітної плати неповнолітнім лише на 13 тис. грн. Проте за 

втручання прокурорів дітям відшкодовано 1,2 млн грн заробітної плати та 

інших виплат [14]. 

Надзвичайно актуальним напрямом діяльності повинен залишатися 

захист прокурором прав дітей на оздоровлення та відпочинок. Так, зокрема, 

упродовж 2014 року замість визначеного законом оздоровлення 50% дітей 

шкільного віку його отримала чверть учнів. Відновила здоров’я лише кожна 

четверта дитина-інвалід. У Волинській, Миколаївській, Тернопільській, 

Харківській, Хмельницькій та інших областях не охоплено такими послугами 

п’яту частину дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Негативно впливає на стан оздоровлення неналежне фінансування цих 

заходів, незаконний розподіл путівок, розкрадання бюджетних коштів, а також 

відсутність достатньої мережі відповідних установ.  

В Україні торік функціонувало 490 позаміських оздоровниць. Майже 

100 закладів закриті або призупинили діяльність, найбільше – в 

Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській і Херсонській 

областях. 

Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права 

ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість місць, а також здавати в 
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оренду приміщення для провадження діяльності, не пов’язаної з 

оздоровленням, без погодження із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей (Міністерство 

соціальної політики України). Реорганізація або ліквідація цієї установи 

допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування і за погодженням із вищевказаним центральним 

органом виконавчої влади. Заклад оздоровлення не може бути об’єктом 

звернення стягнення за борговими зобов’язаннями, не може передаватися у 

заставу.  

Незважаючи на це, Одеською міською радою з порушенням вказаних 

норм прийнято рішення про надання згоди на відкриття кредиту для 

комунального підприємства та на передачу під заставу дитячої оздоровчої бази 

відпочинку «Мрія» вартістю 20,1 млн грн, яка перебувала в його 

господарському віданні. Надалі на підставі цього рішення між комунальним 

підприємством і банком укладено договір, згідно з яким у забезпечення 

виконання кредитного договору надано в іпотеку майно оздоровниці. За 

позовом заступника прокурора Київського району м. Одеси вказане вище 

рішення скасоване, недійсним визнаний договір іпотеки. Оздоровчий заклад 

повернуто до комунальної власності. 

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду задоволено 

позов прокурора Лохвицького району про скасування рішення районної ради 

про припинення діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Олімпія».  

Також задоволено позов Переяслав-Хмельницького міжрайонного 

прокурора Київської області до Циблівської сільської ради, ПАТ «Укрпрофтур» 

про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету сільради 

щодо видачі свідоцтва на право власності на майновий комплекс оздоровчого 

табору «Переяславський», визнання права власності держави на цей об’єкт 

вартістю понад 2 млн гривень. 
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У цьому контексті варто особливо наголосити, що з метою встановлення 

наявності підстав для представництва прокурору необхідно вивчати дані щодо 

мережі дитячих оздоровчих закладів. У разі закриття, ліквідації чи 

перепрофілювання цих установ з’ясовувати законність дій регіональних 

відділень Фонду держмайна України, управлінь комунальної власності при 

наданні дозволів на відчуження їхнього майна та укладанні угод з покупцями, 

орендарями, наявність погодження Міністерства соціальної політики України. 

Органами прокуратури протягом 2014 року виявлялися порушення 

законів, які спрямовані на забезпечення належних умов для розвитку дітей, 

попередження негативних проявів у молодіжному середовищі.  

У цьому зв’язку впродовж вказаного періоду було проведено перевірки 

додержання законів про охорону життя і здоров’я дітей, їх освіту, соціальний 

захист, працю та працевлаштування; попередження правопорушень серед 

неповнолітніх, поширення продукції, яка негативно впливає на свідомість 

молоді. 

Встановлено, що органами влади всіх рівнів усупереч вимогам Закону 

України «Про охорону дитинства» неповною мірою забезпечено реалізацію 

державної політики щодо безоплатного лікування та оздоровлення дітей, 

доступного навчання, зайнятості, запобігання шкідливим звичкам, розвитку 

мережі закладів освіти, культури, збереження житлових і майнових прав, 

захисту суспільної моралі.  

Так, із понад 4 млн дітей шкільного віку оздоровлено лише чверть. Не 

отримали цих послуг майже 7 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Через несвоєчасне проведення Мінсоцполітики України процедури 

державних закупівель санаторне лікування дітей, постраждалих унаслідок 

Чорнобильської катастрофи, розпочато лише у серпні 2014 року. При цьому 

придбано вдвічі менше путівок від запланованого. Як наслідок, у Вінницькій, 

Волинській, Житомирській, Київській і Рівненській областях їх отримала тільки 

кожна десята дитина. 
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Лише після втручання органів прокуратури Закарпатської, Одеської, 

Херсонської областей із місцевих бюджетів додатково виділено 1 млн грн, за 

рахунок яких відновило здоров’я 2 тис. дітей пільгових категорій. 

Більше того, негативно впливає на стан додержання прав дітей невжиття 

органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

керівниками дитячих закладів заходів, спрямованих на розвиток мережі та 

зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, дитсадків, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів, оздоровчих таборів, установ культури, ефективне 

використання їх майна та земельних ділянок. 

Також потрібно зауважити, що через неконтрольовану рекламу та 

реалізацію спиртних напоїв, тютюнових виробів вони стають привабливими і 

доступними для дітей, що негативно впливає на їхнє здоров’я. Упродовж 2013–

2014 років із отруєннями алкогольними напоями та наркотичними речовинами 

госпіталізовано понад 1 тис. дітей. 

Водночас усупереч вимогам ст.ст. 32, 53 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я МОЗ України і його регіональними органами не 

вживаються заходи щодо протидії наркоманії та алкоголізму в молодіжному 

середовищі, запровадження комплексної системи своєчасного виявлення, 

лікування та реабілітації дітей, які мають шкідливі звички. Негативно впливає 

на стан забезпечення прав таких дітей відсутність мережі центрів медико-

соціальної реабілітації. 

Варто наголосити, що охорону життя і здоров’я дітей визначено 

пріоритетним напрямом представницької діяльності органів прокуратури (наказ 

Генерального прокурора України № 16 гн).  

Порушення прав дітей на охорону життя і здоров’я можуть також 

полягати у відсутності своєчасної, кваліфікованої, безоплатної медичної 

допомоги, безпечних умов для розвитку. Вони повинні усуватися шляхом 

пред’явлення позовів до місцевих органів влади щодо забезпечення дітей 

пільгових категорій безкоштовними ліками, протезуванням, засобами 

реабілітації, санаторно-курортними путівками тощо.  
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Прокурорам необхідно оскаржувати незаконне поміщення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, до психіатричних лікарень, 

перебування їх понад установлені строки у цих закладах, а також у будинках 

дитини. 

Якщо стане відомо про факти безпідставного утримання новонароджених 

дітей у лікувальних закладах, необхідно вживати заходів представницького 

характеру до визнання такої бездіяльності незаконною, зобов’язувати 

відповідні органи та служби вчинити дії щодо встановлення статусу і негайного 

влаштування малюків відповідно до вимог ст.ст. 5, 6 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування». 

Особливої уваги потребують питання захисту інтересів держави, 

насамперед стосовно незаконного витрачання бюджетних коштів, виділених на 

утримання закладів охорони здоров’я, користування і розпорядження їх 

майном, земельними ділянками тощо. 

Зважаючи на зростання рівня захворюваності, інвалідності та 

травматизму дітей, питання додержання їхніх прав на безпечні умови розвитку, 

доступне і безоплатне лікування потребують особливої уваги. 

Істотною залишається діяльність органів прокуратури щодо захисту прав 

і свобод дітей засобами адміністративного процесу. 

Зокрема, у 2015 році прокуратура Богуславського району Київської 

області під час перевірки законності скорочення мережі дошкільних 

навчальних закладів у м. Богуславі встановила факт незаконної реалізації 

міською радою на торгах приміщення дошкільного навчального закладу, у 

зв’язку з чим пред’явила позов про скасування незаконного рішення міської 

ради, яким було надано дозвіл на продаж вказаного об’єкта. 

Київський окружний адміністративний суд погодився з доводами 

прокурора про те, що оспорюване рішення міськради суперечить ст. 16 Закону 

України «Про дошкільну освіту», згідно з якою ліквідація, реорганізація або 
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зменшення площі території дошкільних навчальних закладів заборонена, та 

позовні вимоги задовольнив.  

Прокуратурою м. Києва оскаржено в порядку адміністративного 

судочинства рішення Київради про включення до переліку об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на 

аукціонах, приміщення спеціальної школи-інтернату як прийняте всупереч 

положенням ст. 63 Закону України «Про освіту» щодо заборони приватизації, 

перепрофілювання та використання не за призначенням об’єктів освіти і науки, 

що фінансуються з бюджету. 

З аналогічних підстав органами прокуратури м. Києва оскаржено 

3 незаконні розпорядження районних рад щодо надання дозволів на передачу в 

оренду приміщень загальноосвітніх шкіл для використання, не пов’язаного з 

навчально-виховним процесом. 

Прокуратурою м. Житомира оскаржено до суду рішення виконкому 

Житомирської міської ради, яким незаконно передано з балансу управління 

освіти на баланс Комунального виробничого житлового ремонтно-

експлуатаційного підприємства приміщення вечірньої загальноосвітньої школи. 

Житомирський окружний адміністративний суд, з яким погодився суд 

апеляційної інстанції, визнав обґрунтованими доводи прокурора про те, що 

оспорюване рішення суперечить вимогам Закону України «Про освіту», 

оскільки приміщення вечірньої школи є майном державного навчального 

закладу освіти, яке не підлягає вилученню, а також перешкоджає реалізації 

конституційного права громадян на доступну освіту. 

Прокуратура Болградського району Одеської області встановила факт 

бездіяльності районної ради щодо належного оформлення права власності на 

земельну ділянку, на якій розміщується комунальна установа «Дитячий 

оздоровчий заклад – табір «Мрія», у зв’язку з чим звернулась до суду з позовом 

про визнання дій вказаного органу неправомірними. Одеський окружний 

адміністративний суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав районну 

раду вжити заходів щодо оформлення права власності на земельну ділянку. 
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Окрім того в одному з населених пунктів Вишгородського району 

Київської області сільська рада прийняла рішення про приватизацію 

приміщення дошкільного навчального закладу, а в подальшому через Фонд 

комунального майна району продала його приватному суб’єкту 

господарювання. Останній розмістив там офіс-склад продуктів харчування і 

тютюнових виробів. Зазначений продаж та подальше користування будівлею 

відбувалися усупереч законодавчій забороні використовувати приміщення 

дитячих закладів, навіть і вивільнених. 

Прийняте сільрадою рішення відверто суперечить інтересам громади села 

також і з огляду на те, що батьки дітей змушені шукати інші дитячі навчальні 

заклади, найближчий із яких розташований аж за 10 км і до того ж не має змоги 

приймати дітей кількох сіл та селищ. У зв’язку з цим утворилася черга й малечу 

позбавлено можливості отримати дошкільну освіту. 

При цьому лише Вищий господарський суд України визнав 

переконливими доводи прокурора та, розглянувши касаційні скарги 

прокуратури області, задовольнив їх. Незаконні судові рішення скасовані, а 

справи скеровані на новий розгляд [325]. 

Кіровською міжрайонною прокуратурою Донецької області виявлено 

факт виплати на користь громадянина С. тимчасової державної допомоги на 

суму 10 тис. грн на утримання неповнолітнього сина у зв’язку з неотриманням 

аліментів від громадянина Д., у той час як боржник офіційно працював та 

отримував заробітну плату, однак факт працевлаштування  приховав.  

З огляду на вказані обставини, враховуючи, що внаслідок виплати 

тимчасової державної допомоги спричинено шкоду державі, прокурор 

звернувся до суду з адміністративним позовом про стягнення з громадянина Д. 

на користь Управління праці та соціального захисту населення Кіровської 

міської ради 10 тис. грн, який судом задоволено. 

Прокуратура Городоцького району Львівської області реагувала на 

безпідставне одержання державної допомоги одинокою матір’ю на дитину, яку 

вона фактично не утримувала, оскільки у зв’язку з незабезпеченням належних 
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умов проживання її було вилучено із сім’ї. Враховуючи, що в період отримання 

допомоги дитина не проживала з матір’ю, прокурором заявлено 

адміністративний позов в інтересах Управління праці та соціального захисту 

населення про стягнення незаконно отриманих коштів. Суд погодився з 

доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги. 

Прокурором Широківського району Дніпропетровської області 

оскаржено до адміністративного суду незаконне розпорядження районної 

державної адміністрації про звільнення від обов’язків опікуна над малолітніми. 

Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що оспорюване розпорядження 

прийнято всупереч ст. 75 Цивільного кодексу України, згідно з якою звільнення 

від повноважень опікуна за відсутності заяви про звільнення від опіки самого 

опікуна або особи, над якою встановлено опіку, можливе лише за заявою 

органу опіки та піклування виключно за рішенням суду. Враховуючи те, що 

такої заяви від опікуна чи його підопічних не надходило, суд погодився з 

доводами прокурора про порушення райдержадміністрацією порядку 

звільнення осіб від повноважень опікуна та скасував незаконне розпорядження. 

Реалізовуючи представницькі функції, органи прокуратури Одеської, 

Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва виявляли факти незаконної 

відмови органами виконавчої влади у постановці на квартирний облік 

неповнолітніх, яким надано статус дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та з метою захисту їх житлових прав оскаржували такі дії в порядку 

адміністративного судочинства. Судами позовні вимоги прокурорів задоволено. 

Також судами визнано обґрунтованими і задоволено позови прокурорів 

Волинської та Луганської областей про визнання незаконною бездіяльність 

органів місцевої влади щодо незабезпечення безпечних умов руху 

транспортних засобів та пішоходів на території, прилеглій до дитячих 

навчальних закладів, і зобов’язання обладнати зазначену територію дорожніми 

знаками та розміткою.  

Заслуговує на увагу досвід органів прокуратури Полтавської області, 

якими заявлено 28 позовів у порядку адміністративного судочинства про 
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визнання бездіяльності інтернатних закладів щодо невиплати дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, одноразової грошової допомоги 

після закінчення цих закладів та зобов’язання здійснити такі виплати на 

загальну суму понад 200 тис. гривень. 

Також прокуратурою вказаної області оскаржено 9 незаконних 

розпоряджень місцевих адміністрацій щодо об’єднання у загальноосвітніх 

школах класів з учнями різних вікових груп та створення 144 класів-

комплектів, що суперечить вимогам ст. 14  Закону України «Про загальну 

середню освіту». 

Прокуратурою м. Полтави за результатами розгляду звернення 

громадських організацій міста оскаржено до окружного адміністративного суду 

незаконний наказ управління освіти виконкому Полтавської міської ради, яким 

усупереч вимогам закону, попри волю громади та інтереси дітей, припинено 

функціонування початкової школи, а учнів без погодження з батьками 

переведено в інше, віддалене від їхнього місця проживання приміщення. 

Також Сєвєродонецьким міським судом задоволено позов прокурора 

міста в інтересах дитини, позбавленої батьківського піклування, про 

зобов’язання Управління праці та соціального захисту населення призначити і 

виплатити грошове забезпечення прийомним батькам на суму майже 7 тис. 

гривень. 

Зокрема, суд погодився з доводами прокурора, що опікун не мала 

можливості вчасно отримати державну соціальну допомогу на дитину, над 

якою встановлено опіку, у зв’язку з призупиненням діяльності та переміщенням 

органів державної казначейської служби на територію, підконтрольну 

українській владі [246]. 

Отже, основними напрямами діяльності у цій сфері є поновлення 

порушених житлових, майнових і соціальних прав дітей та інтересів держави 

шляхом: оскарження незаконних актів органів влади щодо розпорядження 

майном (приміщеннями) навчальних і дошкільних закладів; заявлення вимоги 

про визнання неправомірними дій інтернатних навчальних закладів щодо 
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невиплати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

одноразової грошової допомоги після закінчення цих закладів та зобов’язання 

здійснити такі виплати, а також про визнання неправомірними дій органів 

соціального захисту населення щодо безпідставного припинення виплат 

державної допомоги на дітей тощо. 

Особливою категорією дітей, додержання прав яких потребує значної 

уваги прокурора, є діти-сироти і діти, позбавленні батьківського піклування. 

Так, найбільш поширені порушення у цій сфері – послаблений контроль з боку 

відповідних органів за збереження майна, яке належить дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, за отриманням ними грошових виплат, 

аліментів, спадку; неналежне забезпечення отримання дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, доходів за користування 

майном, яке належить їм на праві власності; факти незаконної відмови у 

постановці на квартирний облік дітей, позбавлених батьківського піклування; 

неналежне виконання своїх обов’язків відповідними органами та особами щодо 

охорони життя і здоров’я дітей тими, хто замінює їм батьків. 

Окремо звернімо увагу на статистичні дані щодо виявлених порушень 

прав і свобод дітей прокурором завдяки наданим повноваженням Законом 

України «Про прокуратуру» за межами кримінального судочинства. Так, за 

12 місяців 2013 року прокурорами (щодо порушень, допущених 

контролюючими органами) на захист прав і свобод дітей прийнято 

510 постанов про проведення перевірок, внесено 582 подання, за ініціативи 

прокурора скасовано 13 актів та притягнуто до відповідальності 659 осіб [63]. 

За аналогічний період 2014 року в тій же сфері, враховуючи фактичне 

скасування наглядових повноважень прокурора у жовтні 2014 року, 

прокурорами на захист прав і свобод дітей прийнято 375 постанов про 

проведення перевірок, внесено 449 подань, за ініціативи прокурора скасовано 

12 актів та притягнуто до відповідальності 373 особи [64]. У 2015 році у зв’язку 

із законодавчими змінами прокурорами перевірки додержання законів у сфері 

захисту прав і свобод дітей не проводились. Проте позбавлення прокурора 
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таких повноважень, безумовно, призводить і призводитиме й надалі до 

порушень прав і свобод дітей, зокрема, й контролюючими органами.  

Окрім того, у червні 2015 року до Прокуратури міста Мукачевого 

надійшло звернення матері дитини-інваліда з приводу надання оцінки діям 

Мукачівської міської ради щодо невстановлення у багатоквартирному будинку, 

де мешкає родина, пандусу. 

Як поінформував прокурор міста Мукачевого В. Данканич, жінка просила 

вжити заходів прокурорського реагування з метою захисту законних прав 

дитини-інваліда на повноцінне життя та створення для її доньки, яка входить до 

маломобільної групи населення, безбар’єрного середовища. 

Як встановлено, 10-річна дівчинка унаслідок вродженого органічного 

ураження нервової системи пересувається винятково за допомогою інвалідного 

візка. 

Упродовж 2013–2014 років мама дівчинки – законний представник 

малолітньої дитини-інваліда, неодноразово письмово зверталася до 

Мукачівської міської ради з проханням встановити пандус у під’їзді будинку, 

де вони мешкають. Натомість у відповідь отримувала тільки численні відписки. 

Відтак, ювенальні прокурори Закарпатської області, не лишаючись 

осторонь такої ситуації, заявили адміністративний позов в інтересах дитини-

інваліда до Мукачівського міськрайонного суду про визнання бездіяльності 

Мукачівської міської ради, на балансі якої перебуває цей багатоквартирний 

будинок, та зобов’язання відповідача обладнати сходи спеціальними засобами і 

пристосуваннями відповідно до потреб дитини-інваліда [294]. 

Актуальною залишається діяльність органів прокуратури у сфері захисту 

прав вихованців шкіл-інтернатів, адже це – є єдиний державний орган, який 

залишається на сторожі прав і свобод дітей вказаної категорії. Так, за втручання 

прокуратури Кіровоградської області посадових осіб Заваллівської 

загальноосвітньої школи-інтернату притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у зв’язку з відсутністю належного нагляду за вихованцями. 
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Двоє учениць залишили навчальний заклад і понад добу перебували в 

місті Ульянівка, де стосовно однієї з дівчат було вчинено протиправні дії (за її 

заявою – зґвалтування). При цьому адміністрація школи про самовільне 

залишення вихованками навчального закладу органи внутрішніх справ не 

повідомила. 

Більше того, після повернення дівчат до закладу, незважаючи на тяжкі 

наслідки події, відповідної роботи з ними не проведено, медичної та 

психологічної допомоги своєчасно не надано. У зв’язку з бездіяльністю 

адміністрації школи-інтернату лише через 2 години потерпіла учениця була 

змушена самостійно звернутися за допомогою до медичного працівника 

вказаного закладу. 

З урахуванням викладеного прокуратурою області перед Департаментом 

освіти і науки облдержадміністрації ініційовано проведення комплексної 

службової перевірки в школі-інтернаті, за результатами якої наведені факти 

порушень підтвердились. Наразі винних посадових осіб притягнено до 

дисциплінарної відповідальності. Зокрема, директора та вихователя закладу 

звільнено із посад, які вони обіймали, іншим винним особам оголошено догани. 

У свою чергу, органами внутрішніх справ за фактом зґвалтування 

неповнолітньої розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування в 

якому наразі триває. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні 

здійснюється ювенальним прокурором Ульянівського району [19]. 

Також потрібно вказати, що одним із прикладів доцільності залишення 

широкого кола повноважень прокурора за межами кримінальних 

процесуальних відносин є його діяльність із запобігання насильству в сім’ї. 

Так, відповідно до ст. 52 Конституції України діти рівні у своїх правах 

незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза 

ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за 

законом. 

Уперше на світовому рівні проблему насильства в сім’ї було висвітлено 

та актуалізовано завдяки активним спільним діям міжнародного руху на захист 
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прав жінок, оскільки саме жінки становили найбільш уразливу та незахищену 

групу, яка потерпала від насильницьких дій з боку членів своєї родини (батьків, 

чоловіків, братів тощо). Отже, на початковому етапі запобігання насильству в 

сім’ї потрапило в поле зору світової спільноти як складова подолання 

насильства щодо жінок. Історія боротьби з насильством щодо жінок як 

міжнародна проблема – це історія злиття двох напрямів правозахисту: прав 

людини і прав жінок. Результати активності жіночого руху на міжнародному 

рівні проявилися у хронології конференцій, у текстах декларацій та конвенцій, 

резолюцій регіональних і міжнародних організацій, інших міжнародних 

документів останніх десятиріч, серед яких насамперед необхідно виділити 

Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок 

(Жіночу Конвенцію) [128, с. 11]. 

У подальшому Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 

1989 року задекларувала, що держави-учасниці вживають усіх необхідних 

законодавчих, адміністративних, соціальних і освітніх заходів з метою захисту 

дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи 

зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та 

експлуатації, включаючи сексуальні зловживання з боку батьків, законних 

опікунів чи будь-якої іншої особи, яка дбає про дитину (ст. 19). 

У ст. 52 Конституції України визначено, що будь-яке насильство над 

дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 

На розвиток наведених положень Верховною Радою України прийнято 

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 

2001 року № 2789-III, у якому визначено правові й організаційні основи 

попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається 

здійснення заходів з попередження насильства у сім’ї [231]. 

Водночас, на жаль, порушення вимог законодавства щодо попередження 

жорстокого поводження з дітьми доволі поширені. Особливо негативними є 

ситуації, коли насильство у сім’ї над малолітніми та неповнолітніми стає 
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наслідком неналежного виконання посадовими особами компетентних органів 

своїх обов’язків. 

Передусім потрібно зауважити, що на реалізацію положень Конвенції 

ООН про права дитини та Основного Закону України щодо попередження 

насильства в сім’ї спрямовані закони України «Про попередження насильства в 

сім’ї»; «Про Національну поліцію»; «Про охорону дитинства»; «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; Сімейний кодекс України; постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616 «Про затвердження 

Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або 

реальну його загрозу»; 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 та 

Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 червня 

2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку 

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

життєвих обставинах»; Інструкція щодо порядку взаємодії структурних 

підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо 

попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді і відповідних підрозділів органів внутрішніх 

справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, 

затверджена спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року 

№ 3131/386; наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 19 серпня 2014 року № 564/836/945/577 «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення», інші нормативно-правові 

акти. 
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У ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що 

держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного 

насильства, образи, недбалого та жорстокого поводження з нею, експлуатації, 

включаючи сексуальні зловживання, використання її для створення та 

розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції. 

Водночас 45% українських дітей під час опитування визнали, що зазнають 

насильства в сім’ї [324, с. 187]. 

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України у своїй щорічній 

доповіді констатувала, що не зменшується кількість звернень від дітей, у яких 

вони повідомляють про насильство з боку батьків, опікунів, учителів, а також 

самих дітей, зокрема і в інтернатних закладах, прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу. 

Так, до Уповноваженого звернувся громадянин В., батько 14-річної 

дівчинки, яка пішла з дому. Батько називав себе глибоко віруючою людиною і 

виховував дівчинку сам, відповідно до своїх поглядів на життя: за будь-яку 

маленьку провину чи непослух наказував різкою. Дитина не витримала, втекла 

з дому і сама попросилася до притулку. Зі слів дівчинки, батько майже десять 

років поводився з нею жорстоко.  

Наведений приклад, як і опитування дітей, свідчить про те, що явище 

жорстокого поводження з дітьми в сім’ях має латентний характер. Так, 

відповідно до статистичних даних, узагальнених Мінсоцполітики за 2012 р., із 

загальної кількості 110 200 звернень щодо насильства в сім’ї від дітей надійшло 

лише 708. Усього на обліку стосовно насильства чи жорстокого поводження 

перебувала 1 741 дитина [324, с. 187]. 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України «Про попередження насильства в 

сім’ї» насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно 

іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена 

сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральну шкоду, шкоду його 

фізичному чи психічному здоров’ю. 
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Здійснення заходів із попередження насильства в сім’ї в межах наданих 

їм повноважень покладається на: центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства 

в сім’ї; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань попередження насильства в сім’ї; відповідні підрозділи органів 

Національної поліції; органи опіки і піклування; спеціалізовані установи для 

осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства (кризові центри 

для членів сімей, у яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза 

його вчинення; центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї 

(ст. 3 вказаного Закону)). 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи й організації незалежно від форми власності, 

об’єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні 

заходів із попередження насильства в сім’ї. 

У ст. 6 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» 

визначено, що в органах внутрішніх справ заходи щодо попередження 

насильства в сім’ї здійснюють уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції, які: виявляють причини й 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 виховну попереджувальну роботу з ними; відвідують сім’ї, члени 

яких перебувають на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і 

проводять з ними профілактичну роботу; виносять офіційні попередження 

членам сім’ї про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї; приймають та 

розглядають у межах своїх повноважень, визначених 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, спрямованих на виконання реальної загрози вчинення насильства в 

сім’ї; повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення 

насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і 
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послуги, якими вони можуть скористатися; направляють жертв насильства в 

сім’ї до спеціалізованих установ для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та 

жертв такого насильства; виносять захисні приписи у випадках, передбачених 

вказаним Законом, тощо. 

Повноваження відповідних підрозділів органів Національної поліції 

поширюються на випадки, коли жертва насильства в сім’ї або особа, стосовно 

якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, а також особа, що 

вчинила насильство в сім’ї, не досягли 18-річного віку. 

На врегулювання порядку взаємодії органів і установ, на які покладається 

здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, спрямована Інструкція 

№ 3131/386 [71]. Так, у п. 3.1 визначено, що працівниками служби дільничних 

інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах дітей члену сім’ї, який 

вчинив насильство в сім’ї, виноситься офіційне попередження про 

неприпустимість цього, про що його повідомляють під розписку. 

Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї 

може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-

річного віку. 

Підставами для винесення офіційного попередження про 

неприпустимість вчинення насильства в сім’ї є: заява про допомогу жертви 

насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно 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 щодо 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 про реальну загрозу його 

вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї; отримання 

інформації про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення 

(звернення громадян, організацій, підприємств, навчальних закладів тощо). 

Незважаючи на розгалуженість системи правових актів, спрямованих на 

попередження та реагування на такий негативний соціальний прояв, як 
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насильство в сім’ї, порушення у цій сфері є доволі поширеними. Так, вироком 

Міжгірського районного суду Закарпатської області від 21 липня 2014 року 

(справа № 302/828/14-к) громадянина П. визнано винним у вчиненні 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 125 КК 

України, який 11 травня 2014 року, близько 18 години, перебуваючи в стані 

алкогольного сп’яніння, у приміщенні спальної кімнати свого будинку 

підійшов до своєї малолітньої дочки Т. та умисно, з метою спричинення 

тілесних ушкоджень, один раз ударив її кулаком в ніс. Унаслідок цього дитина 

отримала тілесні ушкодження, такі як синець на шкірних покривах спинки 

носа, забій носа, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи від 

15 травня 2014 року № 64 кваліфікуються як легке тілесне ушкодження, що не 

спричинило короткочасного розладу здоров’я. 

Опісля громадянин П. у вказаному місці підійшов до свого малолітнього 

сина В., якого умисно двічі вдарив кулаком в обличчя, тягав за вухо, після чого 

ударив ногою в спину. У результаті цього малолітній В. отримав тілесне 

ушкодження у вигляді множинних синців на шкірних покривах обличчя та 

спини, струс головного мозку, забій носа та лівої вушної раковини, які 

відповідно до висновку експерта від 15 травня 2014 року № 63 кваліфікуються 

як легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. 

У цей час до будинку зайшов малолітній син М., до якого одразу підійшов 

громадянин П. та умисно, з метою заподіяння тілесних ушкоджень, двічі 

ударив кулаком в обличчя та один раз ударив ногою в спину, в результаті чого 

малолітній М. отримав тілесне ушкодження у вигляді синця на шкірних 

покривах обличчя та поперекової ділянки, струсу головного мозку, яке 

відповідно до висновку експерта від 15 травня 2014 року № 62 кваліфікується 

як легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я 

[33]. 

Із прикрістю можна констатувати, що всупереч вимогам наведених 

нормативних документів органами Національної поліції не завжди вживаються 

заходи щодо запобігання негативним проявам у родинах і це нерідко 
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призводить до трагічних наслідків. Не забезпечуються належний, повний і 

достовірний облік осіб, які вчиняють насильство стосовно неповнолітніх, 

проведення з ними профілактичної роботи; не дотримуються вимоги закону 

щодо обов’язкового направлення осіб, які вчиняють насильство, до спеціальних 

закладів для проходження корекційних програм; не забезпечується 

інформування управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у 

справах дітей, органів опіки та піклування про виявлені факти насильства в 

сім’ї щодо дітей або реальної загрози його вчинення. 

Зокрема, незважаючи на неодноразові повідомлення до органів міліції 

міста Н про систематичні побої матір’ю, яка страждає на алкоголізм, 

малолітнього сина П., профілактичних заходів до неї не вживалося. Лише за 

втручання прокурора дитину вилучено із сім’ї, а стосовно матері зареєстровано 

кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України. 

Крім того, наприклад, поза увагою Н-го РВ УМВС України в М-ській 

області залишилася багатодітна сім’я В. Незважаючи на притягнення батька до 

кримінальної відповідальності за вчинення насильства стосовно його дітей, на 

відповідний облік його не поставлено, профілактичну роботу не проведено. 

Протягом 6 місяців з часу вчинення мешканцем М-ського району Н-ської 

області насильства стосовно неповнолітнього сина П., не вирішувалося питання 

щодо його постановлення на відповідний облік. 

На жаль, такі факти не є поодинокими і певною мірою їх появі сприяє 

ігнорування підрозділами кримінальної міліції у справах дітей та службами 

дільничних інспекторів міліції вимог вказаних вище законів і підзаконних актів 

щодо вивчення причин неблагополуччя родин, у яких виховуються діти, вжиття 

заходів до їх усунення. Дані стосовно потерпілих дітей, які зазнали насильства 

в сім’ях, доволі часто залишаються поза увагою відповідних органів та служб і, 

більше того, не аналізуються та не узагальнюються.  

До уникнення відповідальності осіб, які вчиняють насильство в сім’ях 

стосовно дітей, призводить недотримання вимог ст. 214 КПК України щодо 
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реєстрації повідомлень про такі правопорушення в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань. 

Недостатньо ефективними є також заходи адміністративного впливу, 

застосовані до осіб, які вчиняють насильство у сім’ї. Так, трапляються випадки, 

коли на порушення ст. 257 КУпАП протоколи про вчинення адміністративних 

правопорушень на розгляд до суду не направляються або скеровуються з 

порушенням установленого строку. 

Необхідно зазначити, що причинами й умовами, які призводять до 

порушення законів і прав дітей, є неналежне виконання відповідними органами 

та службами своїх обов’язків щодо захисту прав дітей, які потерпають від 

жорстокого поводження, і притягнення винних осіб до відповідальності.  

До того ж органами Національної поліції не так часто проводиться 

ґрунтовний аналіз результатів діяльності підпорядкованих підрозділів у сфері 

попередження насильства в сім’ї.  

Також необхідно вказати, що у ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї» визначено: особі, яка вчинила насильство в 

сім’ї, після отримання офіційного попередження про неприпустимість його 

вчинення, працівниками уповноважених підрозділів органів Національної 

поліції за погодженням із начальником відповідного органу Національної 

поліції та прокурором може бути винесений захисний припис. 

Потрібно зауважити, що відповідно до нового Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року дещо звужено повноваження прокурора 

з виявлення порушень законодавства, спрямованого на попередження 

жорстокого поводження з дітьми у сім’ях. Так, встановити порушення у 

досліджуваній сфері прокурор може лише під час погодження захисного 

припису або ж у межах кримінального провадження. 

Отже, з огляду на викладене убачається за доцільне надати прокурору 

повноваження щодо перевірки додержання законів, спрямованих на запобігання 

насильству в сім’ї, поза межами кримінального провадження та до погодження 

захисного припису з метою оцінки відповідності дій органів і установ вимогам 
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закону, що сприятиме посиленню ефективності захисту прав, свобод та 

інтересів дітей. 

 

2.2 Представництво прокурором інтересів дітей у суді 

 

У ст. 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року 

передбачено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 

державними чи приватними установами, що займаються питаннями 

соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими 

органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини. 

Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й 

обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які за неї відповідають за законом, і 

з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих та адміністративних 

заходів. 

Держави-учасниці забезпечують, щоб установи, служби й органи, 

відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам, 

встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони 

здоров’я та з точки зору численності й придатності їхнього персоналу, а також 

компетентного нагляду [79]. 

Разом із тим згідно із Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» повноваження прокуратури щодо 

представництва звужено й обмежено випадками представництва інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

Зазначена конституційна норма суттєво звужує можливість захисту прав, 

свобод та інтересів дітей прокурором.  

Варто наголосити, що з метою якомога більш ефективного захисту прав і 

свобод дітей держава створює розвинену систему органів, на які, зокрема, 

покладає обов’язки щодо соціального захисту і попередження правопорушень 
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серед дітей. До таких органів відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» належать: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, орган виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні 

підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад; 

– уповноважені підрозділи органів Національної поліції; 

– приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції; 

– школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної 

реабілітації органів освіти; 

– центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я; 

– спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби 

України (Міністерство юстиції України); 

– притулки для дітей; 

– центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 

– соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка). 

У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед 

дітей беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації 

незалежно від форми власності, окремі громадяни [212]. 

Водночас потрібно зазначити, що порушення закону у сфері захисту прав 

і свобод дітей досить поширені. Дієвим заходом поновлення порушених прав 

дітей є представництво їхніх інтересів у судах та при виконанні судових рішень 

у поєднанні з використанням наглядових повноважень [36] 

Згідно з п. 1 наказу Генерального прокурора України №16 гн головним 

завданням на вказаному напрямі є захист особистих і соціально-економічних 

прав дітей, гарантованих Конституцією України, законами України, 
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Конвенцією ООН про права дитини, іншими міжнародно-правовими актами 

[216]. 

Одним із проблемних питань залишається визначення підстав 

представництва прокурором прав і свобод дітей у суді. 

Так, у ч. 1 ст. 237 ЦК України представництво визначено як 

правовідносини, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право 

вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє [317]. 

Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» 1991 

року представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді 

полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших 

дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у 

випадках, передбачених законом. 

Водночас залишається відкритим питання про підстави участі прокурора 

в процесі з метою захисту прав і свобод дітей. 

Так, відповідно до загального правила підставою виникнення 

представництва є юридичний факт, з яким закон пов’язує виникнення 

правовідносин представника з особою, яку він представляє. 

Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 237 ЦК України представництво виникає на 

підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 

встановлених актами цивільного законодавства. 

Таким чином, юридичними фактами, з якими закон пов’язує виникнення 

правовідносин представництва, можуть бути обставини, безпосередньо 

передбачені законом (наприклад, батьки зобов’язані представляти інтереси 

своїх неповнолітніх дітей) [316, с. 557–558]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» підставою 

представництва в суді інтересів громадянина були і є його неспроможність 

через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або 

обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має 

бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.  
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Частиною 2 ст. 45 ЦПК України встановлено, що з метою представництва 

інтересів громадянина або держави в суді прокурор у межах повноважень, 

визначених законом, звертається до суду з позовною заявою (заявою), бере 

участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю 

ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за позовом інших осіб, на 

будь-якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами. При цьому прокурор повинен надати 

суду документи, які підтверджують неможливість громадянина самостійно 

здійснювати представництво своїх інтересів [318]. 

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина 

(громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо 

така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення 

повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники 

або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. 

Наявність таких підстав має бути обґрунтована прокурором у суді [234]. 

Відповідно до п. 5 наказу Генерального прокурора України № 16 гн під 

час здійснення представництва не допускається підміна органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та державного нагляду (контролю), а 

також інших органів, яким законом надано право захищати інтереси дітей у 

суді. Також потрібно вживати заходів до застосування представницьких 

повноважень лише у випадках неналежного виконання уповноваженими 

органами покладених на них обов’язків або за відсутності уповноваженого 

органу. 

Проте ні процесуальне законодавство, ні відомчі нормативно-правові 

акти не дають відповіді на запитання: у яких саме випадках прокурор 

зобов’язаний представляти інтереси дитини і чи повинен він порушувати 
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питання про відповідальність законних представників (батьків, опікунів, 

спеціально уповноважених органів тощо) осіб до 18 років? 

З аналізу наведених вище норм випливає, що прокурор незалежно від 

того, є чи немає у дитини законних представників, може звертатися до суду за 

захистом її прав. 

Говорячи про зазначені вище проблеми, доцільно звернутися до позиції 

М. Руденка, який справедливо акцентує увагу на тому, що прокурори не 

повинні здійснювати не властиві їм функції і підміняти (дублювати) органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичних та юридичних 

осіб, судових представників, основним обов’язком яких у відповідному 

судочинстві є надання правової допомоги сторонам, а також вплив певним 

чином на реалізацію громадянами їхнього права на судовий захист [269, с. 31]. 

Необхідно також звернутися до судової практики. Так, ухвалою від 

27 листопада 2012 року Малиновський районний суд міста Одеси відмовив у 

задоволенні заяви прокурора Малиновського району міста Одеси про вступ у 

справу № 1519/16103/2012 за позовом ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2, третя особа – 

орган опіки та піклування Малиновської районної адміністрації Одеської 

міської ради про позбавлення батьківських прав. Таке рішення мотивоване тим, 

що прокурор не надав жодного документа або доказу до заяви про вступ у 

справу щодо неможливості громадянина самостійно здійснювати 

представництво своїх інтересів у суді, а судом не встановлено, що сторони 

зверталися до прокуратури із заявою про захист порушених прав чи інтересів 

своєї дитини. Суд також вважає, що батьки матеріально і фізично здатні 

самостійно захищати права та інтереси свого неповнолітнього сина як законні 

представники [302]. 

Відповідно, в позові прокурору обов’язково необхідно вказувати причини 

неможливості звернення до суду за захистом прав і свобод дитини його 

законних представників. Такими можуть бути, наприклад, відсутність 

грошових коштів у батьків малолітньої або неповнолітньої особи; тривала 

відсутність батьків (усиновлювачів) за місцем проживання дитини тощо. 
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Також звернімося до ухвали Марганецького міського суду 

Дніпропетровської області від 17 грудня 2014 року, якою суд відмовив у 

задоволенні клопотання прокурора міста Марганця про вступ до справи 

№ 180/3190/14-ц за позовом ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2, третя особа – виконавчий 

комітет Марганецької міської ради про позбавлення батьківських прав, 

стягнення аліментів для захисту інтересів дитини. 

Так, суд, ознайомившись із матеріалами справи, вирішив, що заява 

прокурора задоволенню не підлягає, виходячи з наведеного нижче. 

Відповідно до ст. 45 ЦПК України прокурор вправі подавати до суду 

позов, має право на оскарження судових рішень відповідно до закону і в тих 

випадках, коли він не пред’являв позов до суду першої інстанції. 

Статтею 36-1 Закону України «Про прокуратуру» 1991 року передбачено, 

що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді 

полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших 

дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у 

випадках, передбачених законом. 

Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його 

неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших 

поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження. 

Формами представництва є: звернення до суду з позовами або заявами 

про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних 

осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними 

правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб; участь у розгляді 

судами справ; внесення апеляційної, касаційної скарги на судові рішення або 

заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд 

Верховним Судом України судового рішення. 

Третьою особою є орган опіки та піклування Виконавчого комітету 

Марганецької міської ради, яка згідно з законодавством є особою, що захищає 

права та інтереси неповнолітніх дітей. 



 
135 

Із процесуальним документом – позовною заявою – прокурор до суду не 

звертався. 

Таким чином, суд доходить висновку, що права й інтереси неповнолітніх 

дітей при розгляді цієї справи представлені відповідним органом і захищені 

належним чином, доказів того, що вони захищаються неналежним чином 

прокурором суду не надано, тому суд вважає, що повідомлення прокурора міста 

Марганця про вступ у цю цивільну справу задоволенню не підлягає [304]. 

Доцільно також звернути увагу на ст. 155 СК України, в якій закріплено 

положення про те, що батьківські права не можуть здійснюватися усупереч 

інтересам дитини (ч. 2). Ухилення батьків від виконання батьківських 

обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої 

законом (ч. 4). 

Однак не завжди дії батьків (усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

посадових осіб спеціально уповноважених органів) можуть відповідати 

інтересам дитини, тобто має місце конфлікт інтересів. У такому випадку 

прокурору також доцільно надавати юридичну оцінку діям зазначених осіб. 

Наявність конфлікту інтересів може слугувати підставою для захисту 

прав і свобод дитини саме прокурором. 

Залишається відкритим питання про відповідальність осіб, зобов’язаних 

захищати права і свободи дітей.  

Окрім того, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 154 СК України батьки мають право 

звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також 

непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те 

повноважень. 

Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, 

коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом 

[277]. 

Таким чином, з метою обов’язкової юридичної оцінки дій (бездіяльності) 

осіб, уповноважених на захист прав і свобод дітей, в наказі Генерального 
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прокурора України № 16 гн необхідно закріпити норму такого змісту: 

«Одночасно з підготовкою позовних матеріалів прокурорам належить 

проводити перевірку на предмет наявності в діях (бездіяльності) осіб, 

зобов’язаних захищати права і свободи дітей, підстав для притягнення їх до 

відповідальності». 

Однією з проблем також є скасування звільнення прокурора від сплати 

судового збору при здійсненні представництва інтересів громадян або держави 

в суді Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року № 484-VIII [194]. 

Вказаним Законом внесено відповідні зміни до ст. 5 Закону України «Про 

судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI [239] і скасовано з 1 вересня 

2015 року можливість прокурора захищати права і свободи дітей у судовому 

порядку без сплати судового збору, що, як убачається, суттєво порушує права 

дітей бути захищеними прокурором судовими засобами. Вказане також 

підтверджується тим, що у Законі України «Про Державний бюджет України на 

2015 рік» від 28 грудня 2014 року № 80-VIII не передбачено коштів на сплату 

прокурором судового збору при представництві інтересів людини і 

громадянина [197]. 

Таким чином, невідкладно доцільно скасувати обов’язковість сплати 

прокурором судового збору при реалізації представницьких повноважень у 

контексті захисту інтересів дитини. 

На сьогодні формується судова практика відстрочення сплати судового 

збору прокурором. Так, суддя Верховного Суду України Л. Охрімчук у своїй 

ухвалі від 28 вересня 2015 року відстрочив Генеральній прокуратурі України 

сплату судового збору за подання заяви про перегляд Верховним Судом 

України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 10 вересня 2014 року та рішення Апеляційного суду 

Київської області від 11 серпня 2014 року до ухвалення судового рішення 

Верховним Судом України [303]. 
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Окремо звернімося до проблем, пов’язаних із позбавленням батьківських 

прав. Так, у ст. 164 СК України визначено, що мати, батько можуть бути 

позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони 

здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї 

батьківського піклування; 

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини; 

3) жорстоко поводяться з дитиною; 

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до 

жебракування та бродяжництва; 

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо 

дитини. 

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, 

визначених у п.п. 2, 4 і 5 ч. 1 ст. 164 СК України, лише у разі досягнення дітьми 

повноліття. 

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх 

дітей або когось із них. 

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав 

виявить у діях батьків або одного з них ознаки кримінального правопорушення, 

він письмово повідомляє про це орган досудового розслідування, який в 

порядку, передбаченому КПК України, розпочинає досудове розслідування. 

Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним 

законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану 

за місцем реєстрації народження дитини [277]. 

Водночас наведена стаття зобов’язує суд повідомити компетентний орган 

(у вказаному випадку – орган досудового розслідування) лише у випадку 

вчинення кримінального правопорушення, не вирішуючи питання про 

ініціювання притягнення винних осіб, зокрема і компетентних органів 

державної влади, до іншого виду відповідальності. 
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У зв’язку з цим убачається за доцільне ч. 4 ст. 164 СК України викласти у 

такій редакції: «Якщо при розгляді справи про позбавлення батьківських прав 

судом будуть встановлені факти бездіяльності осіб, визначених у ч. 1 та 2 ст. 1 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, що призвели до порушення прав 

та свобод дитини, суд письмово звертається до компетентних державних 

органів з метою притягнення винних осіб до встановленої законом 

відповідальності». 

Потрібно наголосити, що 81% опитаних прокурорських працівників 

висловилися за необхідність одночасно зі здійсненням представництва прав та 

інтересів дітей прокурором ініціювати притягнення до відповідальності батьків 

(осіб, які їх замінюють), представників органів державної влади, місцевого 

самоврядування та державного нагляду (контролю), а також інших органів, 

яким законом надано право захищати інтереси дітей у суді. 

Одним із найважливіших напрямів діяльності прокурора в контексті 

досліджуваної проблематики є захист прав та інтересів дітей при їх 

усиновленні. Так, відповідно до ст. 52 Конституції України утримання та 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку 

діяльність щодо дітей. 

Наведена норма Основного Закону нашої країни покладена в основу 

розвитку положень ч. 1 ст. 20 Конвенції про права дитини від 20 листопада 

1989 року, в якій визначено, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена 

сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може 

залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що 

надаються державою. 

Окремі норми вказаного міжнародного акта також присвячені питанням 

усиновлення. Так, у ст. 21 Конвенції передбачено, що держави-учасниці, які 

визнають і/чи дозволяють існування системи усиновлення, відповідальні за те, 
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щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому порядку, і 

вони: 

а) забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли лише компетентні 

органи влади, які визначають згідно із застосовуваними законом і процедурами 

та на підставі всієї інформації, яка стосується справи й достовірна, що 

усиновлення допустимо з огляду на статус дитини щодо батьків, родичів і 

законних опікунів та що, якщо потрібно, зацікавлені особи дали свою 

усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, яка може бути 

необхідною; 

b) визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як 

альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути 

передана на виховання або в сім’ю, яка могла б забезпечити її виховання або 

усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні 

походження дитини є неможливим; 

с) забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні 

застосовувалися такі самі гарантії та норми, які застосовуються щодо 

усиновлення всередині країни; 

d) вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб у 

випадку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не приводило до 

одержання невиправданих фінансових вигод, пов’язаних з цією особою. 

Варто також звернути увагу на те, що на захист прав та інтересів дітей 

спрямовані норми ЦК України, СК України, законів України «Про міжнародне 

приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV, «Про охорону дитинства» 

від 26 квітня 2001 року № 2402-III, Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей 

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року 

№ 905) тощо. 

На жаль, сьогодні можливо констатувати, що порушення у вказаній сфері 

суспільних відносин доволі поширені, а цілі, які переслідують потенційні 

усиновлювачі, часом далекі від гуманістичних. Отже, за таких умов важливого 
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значення набуває діяльність органів прокуратури нашої держави із захисту прав 

та інтересів вказаної категорії дітей. 

Враховуючи надзвичайну актуальність окресленого питання з 

урахуванням сучасного стану правового регулювання процедури усиновлення 

дітей іноземними громадянами, доцільно дослідити місце і роль органів 

прокуратури в контексті відносин, пов’язаних із усиновленням, та 

запропонувати напрями оптимізації такої діяльності. 

Відповідно до ч. 1 ст. 207 СК України усиновленням є прийняття 

усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на 

підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого ст. 282 СК України. 

Згідно з ч. 1 ст. 283 СК України дитина може бути усиновлена іноземцем, 

якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти 

на виховання до себе в сім’ю. 

Переважне право на усиновлення дитини – громадянина України мають 

іноземці, які є: 1) родичами дитини; 2) громадянами держав, з якими Україна 

уклала договір про надання правової допомоги. 

Крім того відповідно до ч.ч. 5–11 ст. 24 Закону України «Про охорону 

дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III усиновлення допускається 

виключно в інтересах дитини України відповідно до закону. 

Усиновлення (удочеріння) є оформлена спеціальним юридичним актом 

(рішенням суду) передача на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини на 

правах сина чи дочки. 

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, здійснюється 

іноземцями, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, 

піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України. 

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може 

здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли 

іноземець є родичем дитини. 

Переважне право серед інших іноземців на усиновлення дитини, яка є 

громадянином України, мають громадяни держав, які уклали міжнародні 
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договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за 

умовами їх проживання і виховання в сім’ях усиновителів встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, 

передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян України, 

іноземців або осіб без громадянства забороняється. 

Необхідно зауважити, що згідно зі ст. 251 ЦПК України заява про 

усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була 

позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем її проживання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 253 ЦПК України суддя під час підготовки справи 

про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній 

заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, 

провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, – уповноваженого 

органу виконавчої влади. 

За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення. 

У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про 

усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками). 

Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили 

рішенням суду. Для внесення змін до актового запису про народження 

усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається 

до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення 

рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями – також до 

уповноваженого органу виконавчої влади (ч.ч. 1, 2, 7 ст. 255 ЦПК України). 

Важливо також зауважити, що у ст. 287 СК України встановлено: якщо 

діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна 

консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України 

веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення 

ними 18 років. 
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У ст. 7 Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі 

міждержавного усиновлення від 29 травня 1993 року також визначено, що 

центральні органи співпрацюють один із одним та розвивають співробітництво 

між компетентними органами влади в своїх державах для захисту дітей та для 

досягнення інших цілей Конвенції. 

Вони безпосередньо вживають всіх відповідних заходів, щоб: 

a) надавати інформацію щодо законів своїх держав, яка стосується 

усиновлення, та іншу загальну інформацію, таку як статистика і стандартні 

форми; 

b) інформувати один одного про дію Конвенції та, наскільки це можливо, 

усувати всі перешкоди для її застосування [80]. 

Згідно ж зі ст. 9 вказаної Конвенції центральні органи вживають, 

безпосередньо або через державні органи влади чи інші організації, належним 

чином уповноважені у своїй державі, всіх належних заходів, зокрема для того, 

щоб: 

a) збирати, зберігати та обмінюватись інформацією про становище 

дитини і майбутніх прийомних батьків, що необхідно для здійснення 

усиновлення; 

b) сприяти, дотримуватись і пришвидшувати процедуру усиновлення; 

c) сприяти розвитку консультування з питань усиновлення та послуг 

після здійснення усиновлення у своїх державах; 

d) забезпечити один одного загальними оціночними доповідями про 

досвід іноземного усиновлення; 

e) відповідати, наскільки це дозволено законом їхніх держав, на 

обґрунтовані запити з боку інших центральних або державних органів влади 

про надання інформації щодо конкретної ситуації про усиновлення. 

Необхідно наголосити, що п. 4 наказу Генерального прокурора України 

№ 16 гн, серед іншого, зобов’язує прокурорів усіх рівнів пріоритетним 

напрямом представництва інтересів дітей та держави в суді вважати їх захист у 

сфері опіки, піклування та усиновлення. 
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У п. 5.3. наказу № 16 гн визначено, що прокурорам потрібно 

забезпечувати обов’язкову участь при розгляді судами справ про усиновлення 

дітей іноземними громадянами, а у справах про позбавлення батьківських прав, 

відібрання дитини від батьків або від одного з них без позбавлення 

батьківських прав – за позовами закладів, у яких дитина перебуває, органів 

опіки та піклування, а також самої дитини, або у разі, якщо цього потребує 

захист прав та інтересів дитини. 

Як убачається із викладеного, обов’язковість участі прокурора у справах 

про усиновлення (удочеріння) дітей іноземними громадянами встановлюється 

лише на рівні відомчого нормативно-правового акта, в той час як ні 

матеріальне, ні процесуальне законодавство такий обов’язок на прокурора не 

покладає. 

Враховуючи сучасний стан правового регулювання реалізації прокурором 

повноважень із захисту прав та інтересів дітей, які є громадянами України, 

раніше вже пропонувалося ч. 1 ст. 253 ЦПК України викласти у такій редакції: 

«Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду 

вирішує питання про участь у ній прокурора, а також заінтересованих осіб 

відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких 

відкрито за заявами іноземних громадян, – уповноваженого органу виконавчої 

влади» [167, с. 95]. 

Наведене доповнення до процесуального законодавства дасть змогу 

прокурору отримати час для ознайомлення з матеріалами справи про 

усиновлення з метою оцінки їх з позиції відповідності закону, а також 

інтересам дитини. 

Також ч. 1 ст. 254 ЦПК України необхідно доповнити положенням щодо 

обов’язковості участі прокурора у розгляді справ про усиновлення дитини про 

що, зокрема, неодноразово зазначалось у літературі [40, с. 5]. 

Окремого дослідження потребує й визначення ролі прокурора після 

усиновлення дитини іноземними громадянами. 
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Так, нагляд у досліджуваній сфері регламентується Порядком 

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 

прав усиновлених дітей [176], п. 103 якого передбачено, що нагляд за умовами 

проживання і виховання усиновлених дітей, які мешкають на території України, 

здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів 

до досягнення дітьми 18 років. 

Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд 

за дотриманням їх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні  

представництва України за дорученням Міністерства закордонних справ 

України до досягнення дітьми 18 років. 

У разі усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя 

нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини не 

проводиться. 

Водночас необхідно звернути увагу на положення Конвенції про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 

від 7 жовтня 2002 року, відповідно до п. 1 ст. 4 якої установи юстиції сторін, що 

домовляються, надають взаємну правову допомогу в цивільних, сімейних та 

кримінальних справах відповідно до положень цієї Конвенції. Крім того, у 

Конвенції безпосередньо визначається порядок відносин, обсяг правової 

допомоги, зміст і форма доручення про надання правової допомоги й інші 

важливі питання [82]. 

Більше того, в Угоді про співробітництво генеральних прокуратур 

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею 

людьми, органами та тканинами людини від 3 грудня 2009 року зазначається, 

що основними напрямами співробітництва сторін є: 

– взаємодія з удосконалення нормативної правової бази співробітництва у 

сфері боротьби з торгівлею людьми; 

– обмін досвідом організації та здійснення нагляду за виконанням 

законів, що стосуються протидії торгівлі людьми й забезпечення захисту жертв 

торгівлі людьми, особливо жінок і дітей; 
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– обмін національним досвідом забезпечення в межах своєї компетенції 

захисту та надання допомоги жертвам торгівлі людьми; 

– обмін досвідом кримінального переслідування осіб, причетних до 

торгівлі людьми, відповідно до повноважень сторін; 

– реалізація на національному рівні в межах своїх повноважень 

міжнародного передового досвіду з питань соціальної реабілітації жертв 

торгівлі людьми; 

– науково-дослідна діяльність у сфері протидії торгівлі людьми; 

– підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, що спеціалізуються у 

сфері протидії торгівлі людьми [297]. 

Окрім того, в Угоді про співробітництво генеральних прокуратур держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері захисту прав і законних 

інтересів неповнолітніх від 25 травня 2006 року визначено форми 

співробітництва, порядок виконання запитів про правову допомогу й інші 

питання, що стосуються міжнародного співробітництва у зазначеній сфері. 

У п. 1 наказу Генерального прокурора України «Про організацію роботи 

органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва» від 

18 вересня 2015 року № 223 встановлено, що міжнародне співробітництво під 

час кримінального провадження та наглядова діяльність на зазначеному 

напрямі здійснюються органами прокуратури України відповідно до 

Конституції України, чинного законодавства, міжнародних договорів України, 

а також загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. При цьому 

органи прокуратури України повинні дотримуватися принципів взаємної 

поваги до національного суверенітету і прав людини, добросовісного 

виконання зобов’язань та невтручання у внутрішні справи іноземних держав 

[226]. 

Таким чином, діяльність органів прокуратури щодо захисту прав та 

інтересів дітей при усиновленні їх іноземними громадянами повинна бути 

зосередження на таких напрямах: 1) внутрішньодержавний – нагляд за 

додержанням законів при наданні документів, необхідних для усиновлення 



 
146 

(удочеріння), їх розгляді та прийнятті рішення щодо можливості усиновлення; 

участь у судовому розгляді питання щодо усиновлення; попередження 

посередницької діяльності щодо усиновлення (удочеріння); 

2) зовнішньодержавний – співробітництво з державними та недержаними 

органами й установами іноземних країн, міжнародними організаціями щодо 

захисту прав та інтересів дітей, усиновлених іноземними громадянами, зокрема 

і щодо запобігання торгівлі дітьми. 

Окремо потрібно звернути увагу й на такий напрям діяльності органів 

прокуратури, як попередження та вжиття заходів до припинення корупційних 

дій, які вчиняються працівниками відповідних установ та організацій, а також 

притягнення вказаних осіб до відповідальності, в контексті правовідносин, 

пов’язаних з усиновленням (удочерінням). Зокрема, надання незаконних 

переваг одним потенційним усиновителям порівняно з іншими. 

Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що чинне 

законодавство України, а також міжнародні правові акти відводять органам 

прокуратури важливу роль у захисті прав та інтересів дітей, яких усиновляють 

іноземні громадяни, результатом чого повинно стати суттєве зменшення 

кількості правопорушень у вказаній сфері, а також реальне й ефективне 

відновлення порушених прав. 

Надзвичайно актуальним питанням є також виконання судових рішень, 

постановлених судами з метою захисту прав і свобод дітей. Так, відповідно до 

п. 4 наказу Генерального прокурора України № 6 гн прокурори, серед іншого, 

зобов’язані здійснювати представницьку діяльність шляхом захисту прав 

громадянина або інтересів держави при виконанні рішень судів. 

Керівникам прокуратур усіх рівнів необхідно вживати заходів, 

спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених 

за позовами, заявами прокурорів та у справах, де прокурором здійснювалось 

представництво в суді. Забезпечувати належне представництво інтересів 

громадян та держави при виконанні судових рішень (п. 14). 
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Прокурорів зобов’язано своєчасно звертати до виконання виконавчі 

документи та в повному обсязі реалізовувати визначені законом права сторони 

у виконавчому провадженні. У заяві про відкриття виконавчого провадження 

зазначати наявні відомості про належне боржнику майно та клопотати про 

накладення арешту, оголошення заборони на його відчуження (п. 14.2). 

Звернуто увагу на необхідність використання права прокурором, який 

здійснював представництво в суді, на вступ у виконавче провадження, відкрите 

не за його заявою. У разі такого вступу користуватися правами, визначеними 

законом (п. 14.3). 

У разі виявлення в ході здійснення представництва інтересів громадян та 

держави при виконанні судових рішень порушень закону в діяльності органів 

державної виконавчої служби, органів фіскальної служби, органів, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, банків та інших 

установ і організацій, а також у діях фізичних осіб необхідно вживати заходів 

щодо їх усунення відповідно до повноважень, визначених Законом України 

«Про прокуратуру» (п. 14.5). 

Наказ Генерального прокурора України № 16 гн містить положення, 

згідно з яким прокурорам усіх рівнів потрібно вживати заходів, спрямованих на 

своєчасне та реальне виконання судових рішень, постановлених у справах за їх 

позовами і заявами. Захищати інтереси дітей при виконанні рішень судів. 

Повною мірою реалізовувати права сторони виконавчого провадження у 

справах, в яких вони здійснювали представництво інтересів дітей або держави у 

сфері охорони дитинства (п. 5.5). 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» 

виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та 

примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність 

дій органів і посадових осіб, визначених у Законі, що спрямовані на примусове 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на 

підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених Законом, іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та 
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інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають 

примусовому виконанню. 

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» 

учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, 

представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти 

оціночної діяльності – суб’єкти господарювання. Прокурор бере участь у 

виконавчому провадженні у випадку здійснення представництва інтересів 

громадянина або держави в суді та відкриття виконавчого провадження на 

підставі виконавчого документа за його заявою. 

Прокурор може вступити у виконавче провадження, відкрите не за його 

заявою, за умови, що він здійснював представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у відповідній справі. З метою вирішення питання про наявність 

підстав для вступу у виконавче провадження такий прокурор має право 

ознайомлюватися з матеріалами такого виконавчого провадження, робити з них 

виписки, знімати копії. Водночас наведена норма закону не передбачає 

можливість вступу прокурора у виконавче провадження з метою захисту прав і 

свобод людини та громадянина, якщо він не брав участь у справі. 

Прокурор як учасник виконавчого провадження має право 

ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них 

виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених наведеним 

Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з 

питань виконавчого провадження у порядку, встановленому цитованим 

Законом, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у 

провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати 

свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого 

провадження, зокрема під час проведення експертизи, заперечувати проти 

клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та 

користуватися іншими правами, наданими законом (ч. 1 ст. 12 Закону України 

«Про виконавче провадження»). 
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А. Губська зауважує, що чинним законодавством чітко визначені 

повноваження прокурора як щодо здійснення нагляду за додержанням і 

застосуванням законів при виконанні судових рішень, так і щодо участі 

прокурора у виконавчому провадженні у випадках здійснення представництва 

інтересів громадянина або держави. Це не порушує принцип процесуального 

сумісництва, натомість результативність роботи прокурора на цьому напрямі 

залежить саме від комплексного застосування наглядових і представницьких 

повноважень. Водночас для уникнення питання про невизначеність статусу 

прокурора у виконавчому провадженні вважається за доцільне доповнити Закон 

України «Про виконавче провадження» окремою статтею, в якій передбачити, 

що органи прокуратури здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням 

законів у виконавчому провадженні в порядку, передбаченому Законом [42, 

с. 265]. 

Загалом погоджуючись із цитованою вище ідеєю, пропонуємо ч. 1 ст. 7 

Закону України «Про виконавче провадження» доповнити абз. 4 такого змісту: 

«З метою захисту прав та інтересів дитини (дітей) прокурор має право вступити 

у виконавче провадження незалежно від участі у справі». 

Підводячи підсумок зазначеного, варто вказати, що необхідним є 

збереження повноважень прокурора із представництва інтересів дітей у судах. 

Викладені ж вище авторські пропозиції мають на меті оптимізацію діяльності 

органів прокуратури у зазначеній сфері, наслідком чого буде об’єктивне 

встановлення порушень закону у сфері захисту дітей, а також найбільш повне 

відновлення їх прав і свобод. 

 

2.3 Захист прокурором прав і свобод дітей при застосуванні до них 

заходів адміністративного примусу 

 

Відповідно до п. 12 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

нагляд за додержанням законів при застосуванні до дітей заходів впливу за 

адміністративні правопорушення потрібно здійснювати шляхом реалізації 
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повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, 

зокрема шляхом внесення письмових вказівок та оскарження постанов у 

справах про адміністративні правопорушення. 

Разом із тим, цей напрям діяльності прокуратури слід віднести до 

позакримінальної сфери, що, зокрема, дає змогу зробити ст. 250 КУпАП. 

Вчинення правопорушень неповнолітніми є і залишається однією з 

актуальних проблем українського суспільства. Необхідно зазначити те, що 

неповнолітні не завжди усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються 

впливу інших осіб, особливо старших за віком, які стають організаторами або 

підбурювачами до вчинення правопорушень. Окрім того, простежується 

тимчасова або довготривала відсутність батьків, які часто перебувають на 

заробітках за межами України, що є основною причиною, яка спонукає 

неповнолітніх вчиняти суспільно небезпечні діяння та правопорушення [327]. 

Як зазначає В. Вишинський, щороку за вчинення адміністративних 

правопорушень до органів внутрішніх справ доставляється понад 25 тис. 

підлітків. 

Відтак, питання законності адміністративних затримань неповнолітніх, 

застосування до них адміністративних стягнень повинні постійно перебувати у 

полі зору ювенальних прокурорів [267]. 

Зокрема, у 2014 році до 20,5 тис. (22,5 тис. у 2013 році) неповнолітніх 

осіб застосовано заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП [11]. 

У І півріччі 2015 року судами застосовано заходи впливу за вчинені 

неповнолітніми правопорушення, передбачені ст. 24-1 КУпАП, до 9,8 тис. 

неповнолітніх осіб, або 3,5% [12]. 

Отже, як убачається з наведеного, нагляд прокурора за додержанням 

законів при притягненні неповнолітніх до адміністративної відповідальності 

набуває надзвичайно актуального значення. 
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Відповідно до ст. 13 КУпАП до осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили 

адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені 

ст. 24-1 КУпАП. 

У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років адміністративних 

правопорушень, передбачених ст.ст. 44, 51, 121–127, ч.ч. 1, 2 і 3 ст. 130, ст. 139, 

ч. 2 ст. 156, ст.ст. 173, 174, 185, 190–195 КУпАП, вони підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням 

характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених 

осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені ст. 185) 

можуть бути застосовані заходи впливу, визначені у ст. 24-1 КУпАП. 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 

16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 1) зобов’язання 

публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

2) попередження; 3) догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під 

нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або 

трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання 

(ст. 24-1 КУпАП). 

Досліджуючи вказану тематику зауважимо, що найбільш поширеними 

правопорушеннями, які вчиняють неповнолітні, є: куріння тютюнових виробів 

у заборонених місцях (ст. 175-1 КУпАП) – 6,8 тис. осіб (33,4%); проживання 

без паспорта (ст. 197 КУпАП) – 4,5 тис. осіб (22%) (3 тис. осіб у 2013 році); 

розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді (ст. 178 

КУпАП) – 4,1 тис. осіб (20%) (5,6 тис. осіб у 2013 році). Спостерігається 

позитивна тенденція щодо зменшення кількості неповнолітніх, які керували 

транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, – 

0,9 тис. осіб (1,2 тис. осіб у 2013 році) [144]. 

Здійснюючи нагляд за додержанням законів при притягненні 

неповнолітніх до адміністративної відповідальності, прокурору необхідно 
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особливу увагу приділяти дотриманню законів під час затримання 

неповнолітніх осіб. 

Так, відповідно до положенням ст. 259 КУпАП з метою складення 

протоколу про адміністративне правопорушення у разі, коли це неможливо 

зробити на місці вчинення правопорушення, однак при цьому складення 

протоколу є обов’язковим, порушника може бути доставлено, наприклад, у 

поліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку 

поліцейським тощо. 

Згідно з п.п. 8, 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» 

від 2 липня 2015 року № 580-VIII поліція відповідно до покладених на неї 

завдань у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; доставляє у випадках і 

порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні 

кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення [211]. 

Відповідно до п.п. 24, 25 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-

ВР уповноважені підрозділи органів Національної поліції зобов’язані 

доставляти в органи внутрішніх справ Національної поліції на строк до восьми 

годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, 

з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, 

обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх 

замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей; після встановлення 

особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про 

адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального 

правопорушення також інформувати органи прокуратури [212]. 
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Згідно зі ст. 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої за 

вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її 

родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган, про що в протоколі про 

адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказується, кому саме 

повідомлено і в який спосіб. 

Важливо зазначити, що у разі вчинення адміністративного 

правопорушення неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років протокол 

складається стосовно одного з батьків неповнолітнього або особи, яка їх 

замінює, відповідно до ч. 3 ст. 184 КУпАП. 

У разі вчинення неповнолітньою особою віком від 16 до 18 років 

адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 44, 51, 121–127, ч.ч. 1, 2 і 

3 ст. 130, ст. 139, ч. 2 ст. 156, ст. ст. 173, 174, 185, 190–195 КУпАП, протокол 

про адміністративне правопорушення складається стосовно цієї особи (абз. 2 

п. 17 розділу 2 Інструкції оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 6 листопада 2015 року № 1376) [67]. 

Про затримання неповнолітнього обов’язково повідомляють його батьків 

або осіб, які їх замінюють. У протоколі про адміністративне затримання 

зазначається час, дата повідомлення, кого повідомлено і в який спосіб (абз. 4 

п. 9 розділу 3 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції). 

Здійснюючи перевірки додержання законів, також необхідно звертати 

увагу на те, що при доставленні неповнолітнього, який вчинив 

правопорушення, черговий зобов’язаний: виконати вимоги п. 6.6 Розділу VI 

«Розгляд обставин щодо осіб, доставлених до органу Національної поліції» 

Інструкції про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів 

внутрішніх справ України, спрямованої на захист інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань, затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 28 квітня 2009 року № 181; повідомити батьків 
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або законних представників про доставлення дитини до органів Національної 

поліції; передати доставленого працівнику кримінальної міліції у справах дітей 

або оперативному уповноваженому карного розшуку для подальшого розгляду 

обставин правопорушення, а за їх відсутності організувати розгляд обставин 

правопорушення із неповнолітнім правопорушником у повному обсязі; про 

вчинене правопорушення та результати розгляду повідомити кримінальну 

міліцію у справах дітей для вжиття відповідних заходів; за наявності підстав, 

передбачених законодавством, направити доставленого до приймальника-

розподільника для дітей. 

Категорично заборонено тримати дітей, які вчинили правопорушення, до 

передачі їх законним представникам або направлення до приймальників-

розподільників для дітей більше восьми годин. 

Діти, які перебувають у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 

наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, доставлені до чергової 

частини, передаються під розпис у журналі обліку доставлених, відвідувачів та 

запрошених до органів внутрішніх справ: батькам або законним представникам; 

представникам адміністрації дитячих будинків, шкіл-інтернатів; спеціальних 

навчально-виховних, лікувально-виховних установ, а також посадовим особам 

інших установ, які відповідають за їх утримання і виховання; працівникам 

закладів охорони здоров’я, якщо дитина має тілесні ушкодження або перебуває 

у стані алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння і 

своїм виглядом ображає людську гідність та суспільну мораль, у зв’язку з чим 

неможливо встановити її особу, місце проживання й передати особам, 

переліченим у пп. 6.8.5–6.8.6 Інструкції про організацію діяльності чергових 

частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, спрямованої на захист 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань [69]. 

Також відповідно до п. 7.5 Інструкції при розміщенні у кімнаті 

затриманих та доставлених неповнолітніх необхідно тримати окремо від 

дорослих. 
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Потрібно зауважити, що особливий правовий статус неповнолітнього як 

особливого суб’єкта адміністративної відповідальності зумовлює окремі 

особливості складання протоколу про адміністративне правопорушення. По-

перше, вік, який має бути точно встановлений через залучення до матеріалів 

справи копії паспорта або, якщо він ще не отриманий, копії свідоцтва про 

народження особи. Так, на практиці наявні ситуації, коли встановити вік особи 

неможливо, у такому разі О. Синявська підтримує позицію О. Ярмака щодо 

можливості застосування за аналогією з кримінально-процесуальним 

законодавством положення щодо встановлення віку особи шляхом проведення 

судово-медичної експертизи [330, с. 725]. По-друге, до протоколу мають 

заноситись досить докладні відомості про особу неповнолітнього, з вказівкою 

місця навчання (або роботи), наявності самостійного заробітку, інших 

обставин, що характеризують його особу, а саме: чи раніше притягалася вона 

до відповідальності, чи були приводи до міліції, обов’язково мають бути 

внесені відомості про обох батьків або осіб, що їх замінюють, які однаково 

відповідають за виховання своєї неповнолітньої дитини. По-третє, у протоколі 

мають зазначатись законні представники, якщо вони залучались, та захисник 

неповнолітньої особи. По-четверте, обов’язково до протоколу повинно бути 

долучено пояснення батьків неповнолітнього або осіб, що їх заміняють, з 

метою встановлення психофізіологічного стану неповнолітнього 

правопорушника, умов, у яких він проживає, та вирішення питання про 

належне виконання батьками обов’язків з виховання своєї неповнолітньої 

дитини [276, с. 95–96]. 

Доцільно звертати увагу й на законність дактилоскопіювання 

адміністративно затриманих неповнолітніх осіб. Так, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про Національну поліцію» поліція наповнює та підтримує в 

актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної 

системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно осіб, затриманих за 

підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання 
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згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами 

досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт) [211]. 

Під час наповнення баз (банків) даних, визначених у п. 7 ч. 1 цитованої 

статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації 

(фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК) 

(ч. 2 ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію»). 

Потрібно зауважити, що прокурор, заступник прокурора, здійснюючи 

нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні у 

справах про адміністративне правопорушення, має право: порушувати 

провадження у справі про адміністративне правопорушення; ознайомлюватися 

з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при 

провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; 

давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти 

правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) 

заходів впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання, 

оскаржувати постанову і рішення по скарзі у справі про адміністративне 

правопорушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії (ст. 250 

КУпАП). 

Окрім того, прокурору в межах своїх повноважень також доцільно 

вживати заходів щодо попередження вчинення неповнолітніми 

адміністративних проступків, зокрема активно використовуючи право виступу 

у ЗМІ, а також розміщуючи інформацію про стан законності у мережі Інтернет. 

Також варто наголосити, що на сьогодні існує необхідність якомога 

швидшого приведення відомчих нормативно-правових актів Міністерства 

внутрішніх справ України у відповідність до Закону України «Про Національну 

поліцію». 

Отже, здійснюючи нагляд за додержанням законів при притягненні 

неповнолітніх до адміністративної відповідальності, прокурору передусім 

необхідно акцентувати увагу на додержанні особливостей законодавства щодо 

затримання таких осіб, складання адмінматеріалів та їх розгляду. Окремим 
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напрямом діяльності прокурора в межах наданих повноважень також повинно 

стати запобігання вчиненню адміністративних правопорушень особами до 

18 років.  

 

2.4 Актуальні питання захисту прав дітей прокурором у сучасних 

умовах 

 

Як зазначалося вище, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада Україна 

ухвалила новий Закон України «Про прокуратуру», що стало результатом 

багаторічної, кропіткої роботи вітчизняних учених, практиків і зарубіжних 

спеціалістів з наближення законодавства нашої країни до європейського 

правового поля. У цьому підрозділі буде здійснено аналіз окремих повноважень 

прокурора за межами кримінального провадження з огляду на вказаний закон. 

Зокрема, у новому Законі визначено, що на прокуратуру покладаються 

такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне 

співробітництво. 

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені 

Конституцією України (ст. 2). 

Розпочинаючи дослідження окресленої проблематики захисту прав дітей 

органами прокуратури засобами поза межами кримінального судочинства на 

підставі аналізу окремих положень нового Закону України «Про прокуратуру», 

потрібно зазначити, що відповідно до ст. 3 Конвенції ООН про права дитини 

від 20 листопада 1989 року в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 



 
158 

здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються 

питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 

законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини. 

Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й 

обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і 

з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих та адміністративних 

заходів [79]. 

У п. 10 Рекомендації Rec(2012)11 Комітету міністрів державам-учасникам 

«Про роль публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції», 

прийнятій 19 вересня 2012 року на 1151-му засіданні заступників міністрів, 

визначено, що повноваження публічного обвинувача поза системою 

кримінальної юстиції не повинні бути такими, що обмежують право будь-якої 

фізичної або юридичної особи ініціювати провадження або виступати як 

відповідач і захищати свої інтереси перед незалежним і безстороннім судом, 

навіть у тих випадках, коли публічний обвинувач є або має намір бути 

стороною [257]. 

Більше того, у Висновку № 3 Консультативної ради європейських 

прокурорів «Роль прокуратури за межами сфери кримінального права», 

прийнятому на 3-му пленарному засіданні від 21 жовтня 2008 року, вказано, що 

прокурорські служби більшості держав-учасниць Ради Європи мають 

принаймні певні завдання та функції за межами сфери кримінального права. 

Сфери компетенції відрізняються та охоплюють, серед іншого, цивільне, 

сімейне, трудове, адміністративне, виборче право, а також захист довкілля, 

соціальних прав та прав вразливих груп населення, таких як неповнолітні, 

інваліди та малозабезпечені особи. У деяких державах-учасницях завдання та 

навантаження на прокурорів у цій сфері можуть навіть переважати над роллю 

прокурорів у системі кримінального судочинства. З іншого боку, прокурорські 
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служби деяких держав заявили, що їхня компетенція у цій сфері не дуже 

важлива або дуже рідко реалізується на практиці (п. 16) [34]. 

Консультативна рада європейських прокурорів констатувала, що не існує 

загальних міжнародних правових норм і правил стосовно завдань, функцій та 

організації прокурорської служби за межами сфери кримінального права. 

Водночас у всіх правових системах прокурорська служба відіграє важливу роль 

у захисті прав людини, забезпеченні законності та верховенства права, 

зміцненні громадянського суспільства. Розмаїття функцій прокурорських служб 

за межами кримінального права залежить від національних правових та 

історичних традицій. Держава має суверенне право визначати інституційні та 

правові процедури реалізації своїх функцій із захисту прав людини і державних 

інтересів, дотримання принципу верховенства права та міжнародних 

зобов’язань. Гармонізація різних систем «ширшої Європи» ґрунтується на 

положеннях Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 

враховуючи прецедентне право Європейського суду з прав людини (п. 31 

Висновку № 3). 

На четвертій зустрічі групи спеціалістів щодо ролі прокуратури поза 

межами кримінально-правової сфери, яка відбулась у Страсбурзі 12 грудня 

2011 року, затверджено текст рекомендації щодо ролі прокуратури поза 

межами кримінального судочинства, згідно з якою у випадках, коли 

прокуратура здійснює функцію нагляду за державними, регіональними та 

місцевими органами влади, а також іншими юридичними особами, з метою 

забезпечення їх правильного функціонування у відповідності до законодавства, 

вона має здійснювати свої повноваження незалежно, прозоро і з повним 

дотриманням принципу верховенства права (п. 23). 

Стосовно приватних юридичних осіб прокуратура може бути 

уповноважена здійснювати свою наглядову функцію лише у випадках, коли 

існують розумні та об’єктивні підстави вважати, що така приватна юридична 

особа порушила свої правові зобов’язання, зокрема і передбачені 

міжнародними договорами у сфері захисту прав людини (п. 24). 
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Органи влади або інші юридичні особи, стосовно яких органами 

прокуратури були вчинені дії на підставі параграфів 23 і 24, можуть робити свої 

зауваження та оскаржити ці дії до суду (п. 25) [65]. 

Потрібно зауважити, що в Австрії, Албанії, Данії, ФРН, Греції, Італії, 

Ліхтенштейні, Люксембурзі, Сан-Марино, Словенії та інших країнах 

національне законодавство покладає на прокуратуру певні функції у цивільно-

правовій сфері. А, зокрема, в Бельгії, Болгарії, Ірландії, Іспанії, Латвії, Литві, 

Македонії, Монако, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії органи 

прокуратури мають повноваження як у цивільно-правовій, так і в публічно-

правовій сферах. Так, наприклад, Ірландія має дві різні позакримінальні 

компетенції: 1) оголошення референдуму та оголошення виборів (сфера 

публічного законодавства); 2) дискваліфікація директорів компаній (сфера 

цивільного законодавства) [30, с. 120]. 

Водночас новий Закон України «Про прокуратуру» передбачає лише одну 

функцію прокуратури поза межами кримінального судочинства – 

представництво інтересів громадянина або держави в суді. 

Так, згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 23 нового Закону України «Про прокуратуру» 

представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає 

у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів 

громадянина або держави, у випадках і порядку, встановлених законом. 

Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина 

(громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо 

така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення 

повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники 

чи органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.  

Відповідно до ч. 4 вказаної статті наявність підстав для представництва 

має бути обґрунтована прокурором у суді.  
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Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в 

суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва. 

Викликають зауваження положення цитованої частини ст. 23 щодо 

обов’язку прокурора попередньо, до звернення до суду, повідомити про це 

громадянина та його законного представника або відповідний суб’єкт владних 

повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для 

представництва прокурор отримує процесуальні повноваження відповідної 

сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена 

громадянином чи його законним представником або суб’єктом владних 

повноважень. 

З викладеного залишається незрозумілим, як діяти прокурору у випадку, 

якщо законний представник дитини або відповідний суб’єкт владних 

повноважень, зобов’язаний захищати її права, діє всупереч інтересам 

малолітнього або неповнолітнього та якщо саме їхні дії призвели до порушення 

прав вказаних осіб і зумовили необхідність втручання прокурора.  

У тій же ч. 4 ст. 23 нового Закону України «Про прокуратуру» визначено, 

що за відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого 

належить захист законних інтересів держави, а також у разі представництва 

інтересів громадянина з метою встановлення наявності підстав для 

представництва прокурор має право: 

1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно 

отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; 

2) отримувати від посадових та службових осіб органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, військових частин, державних і 

комунальних підприємств, установ та організацій, органів Пенсійного фонду 

України й фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 
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усні або письмові пояснення. Отримання пояснень від інших осіб можливе 

винятково за їхньою згодою. 

Із наведеної норми випливає, що використовувати наведені повноваження 

прокурор має право виключно з метою встановлення наявності підстав для 

представництва, проте незрозуміло, що робити з отриманими матеріалами, 

якщо за результатами їх опрацювання підстав для представництва, а також 

ознак адміністративного чи кримінального правопорушення не виявлено. 

Відповідно до ч. 7 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» у разі 

встановлення ознак адміністративного або кримінального правопорушення 

прокурор зобов’язаний здійснити передбачені законом дії щодо порушення 

відповідного провадження. 

Водночас не визначено, як необхідно реагувати прокурору у випадку, 

коли за результатами встановлення наявності підстав для представництва 

виявлено ознаки дисциплінарного правопорушення. 

Крім того, у ст. 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей» визначено: «Нагляд за додержанням законів 

уповноваженими підрозділами органів Національної поліції, приймальниками-

розподільниками для дітей, школами та професійними училищами соціальної 

реабілітації, спеціальними виховними установами Державної кримінально-

виконавчої служби України здійснюється прокурором шляхом реалізації 

повноважень щодо нагляду за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, та повноважень 

щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян». 

Однак потрібно зауважити, що, здійснюючи захист прав дітей, які 

перебувають у наведених вище установах, доволі часто виникає необхідність 

витребовування матеріалів з державних установ та органів місцевого 

самоврядування. Так, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
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дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-IV 

органи опіки та піклування, серед іншого, забезпечують вирішення питань 

щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та 

інтересів дітей, а також надання письмової згоди або заперечення на 

відчуження нерухомого майна (зокрема й житла) та іншого майна, власником 

якого є дитина [202]. 

Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» в обліково-статистичній картці містяться дані про 

дитину, її спадковість, здоров’я, місце походження, місце проживання, дані про 

батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло, в якому 

мешкала така дитина, або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене 

за дитиною на інших підставах, інформація про заклади і сім’ї, де дитина 

перебувала на утриманні та вихованні, план та результати соціального 

супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо. 

Враховуючи положення нового Закону України «Про прокуратуру», 

прокурор при здійснені нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян, 

не має повноважень щодо витребовування наведених матеріалів у інших 

суб’єктів, окрім перелічених у ст. 26. 

Із такої ситуації можливо було б вийти шляхом використання 

повноважень, закріплених у ст. 23 нового Закону України «Про прокуратуру», 

проте прокурор має право їх використовувати лише за відсутності суб’єкта 

владних повноважень, до компетенції якого входить захист законних інтересів 

держави, а також у разі представництва інтересів громадянина з метою 

встановлення наявності підстав для представництва. 

Таким чином, окремі положення нового Закону України «Про 

прокуратуру» доцільно переглянути та розширити повноваженнями прокурора 

поза межами кримінального судочинства в контексті захисту прав і свобод 
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дітей, що, зокрема, відповідатиме Конвенції ООН про права дитини, 

європейським стандартам діяльності прокуратури і сприятиме ефективному 

захисту вказаної категорії осіб. 

До того ж, виходячи з аналізу чинної нормативно-правової бази, що 

врегульовує діяльність органів прокуратури України за межами кримінально-

правової сфери, можна констатувати: діяльність прокурора із захисту прав і 

свобод дітей за межами кримінального судочинства може бути спрямована на 

захист однієї дитини або категорії (групи) дітей. 

Стосовно сутності діяльності органів прокуратури за межами 

кримінального провадження важливо зауважити, що така їх діяльність є одним 

із засобів забезпечення реалізації ст. 3 Конституції України, де чітко й 

однозначно визначено: людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю, та яка у нинішній історичний період розвитку нашого суспільства 

реалізується шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів. 

Більше того, вказана діяльність прокурора цілковито відповідає ч. 2 ст. 2 

Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, в якій визначено, 

що держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечення 

захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, 

діяльності, висловлюваних поглядів або переконань дитини, батьків дитини, 

законних опікунів чи інших членів сім’ї. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. З метою комплексного захисту прав і свобод дітей органами 

прокуратури в Закон України «Про прокуратуру» доцільно ввести положення 

такого змісту: перевірка додержання і застосування законів, спрямованих на 

захист прав та свобод дітей, проводиться за зверненнями фізичних і юридичних 

осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів про порушення законності, 
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що вимагають реагування прокурора, а за наявності обґрунтованих приводів – 

також з його власної ініціативи. 

Необхідно надати прокурору повноваження щодо перевірки додержання 

законів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, поза межами 

кримінального провадження та до погодження захисного припису з метою 

оцінки відповідності дій органів і установ вимогам закону, що сприятиме 

посиленню ефективності захисту прав, свобод та інтересів дітей. 

2. Для оптимізації захисту прокурором прав і свобод дітей потрібно 

зберегти його повноваження щодо представництва їхніх інтересів у судах. 

Більше того, необхідно невідкладно скасувати обов’язковість сплати 

прокурором судового збору при реалізації представницьких повноважень. 

Частину 5 ст. 164 СК України доцільно доповнити абз. 2, який викласти у 

такій редакції: «Якщо при розгляді справи про позбавлення батьківських прав 

судом будуть встановлені факти бездіяльності осіб, визначених у ч. 1 та ч. 2 

ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, що призвели до 

порушення прав та свобод дитини, суд письмово звертається до компетентних 

державних органів з метою притягнення винних осіб до встановленої законом 

відповідальності». 

Пропонується ч. 1 ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» 

доповнити абз. 4 такого змісту: «З метою захисту прав та інтересів дитини 

(дітей) прокурор має право вступити у виконавче провадження незалежно від 

участі у справі». 

3. Здійснюючи нагляд за додержанням законів при притягненні 

неповнолітніх до адміністративної відповідальності, прокурору передусім 

необхідно акцентувати увагу на додержанні особливостей законодавства щодо 

затримання таких осіб, складання адмінматеріалів та їх розгляду. Окремим 

напрямом діяльності прокурора в межах наданих повноважень повинно стати 

запобігання вчиненню адміністративних правопорушень особами до 18 років. 
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Прокурору в межах своїх повноважень варто також уживати заходи щодо 

запобігання вчиненню неповнолітніми адміністративних проступків, зокрема, 

активно використовувати право виступу у ЗМІ, а також розміщувати 

інформацію про стан законності у мережі Інтернет. 

4. Діяльність органів прокуратури за межами кримінальної юстиції є 

одним із засобів забезпечення реалізації ст. 3 Конституції України, в якій чітко 

й однозначно визначено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю, та у нинішній історичний період розвитку нашого суспільства 

реалізується шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів. 

Вказана діяльність прокурора загалом відповідає ч. 2 ст. 2 Конвенції ООН 

про права дитини 1989 року, в якій вказано, що держави-учасниці вживають 

всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм 

дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних 

поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів або інших 

членів сім’ї. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ У МЕЖАХ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1 Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених неповнолітніми 

 

У Принципі 2 Декларації прав дитини від 20 листопада 1959 року 

визначено: дитині повинні належати всі зазначені в Декларації права. Ці права 

мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи 

дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 

стану, народження чи іншої обставини, що стосується самої дитини або її сім’ї. 

У Конвенції про права дитини, прийнятій 44-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН у 1989 році та ратифікованій Верховною Радою України 

27 лютого 1991 року, містяться рекомендації щодо застосування до 

неповнолітніх запобіжних заходів. Так, наприклад, відповідно до ст. 37 

Конвенції арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюється 

згідно із законом та використовується лише як крайній захід протягом якомога 

стислого відповідного періоду часу. 

Також Україною підписано міжнародний договір від 29 листопада 

1985 року, згідно з яким вона взяла на себе зобов’язання виконувати 

Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя 

щодо неповнолітніх (Пекінські правила). Так, Пекінські правила містять 

положення про початковий контакт неповнолітнього правопорушника з 

компетентними органами держави, який повинен відбуватися таким чином, 

щоб «поважати правовий статус неповнолітнього, сприяти його благополуччю 

та уникати спричинення шкоди з урахуванням обставин справи» [158, с. 352]. 

Відповідно до п. 22.2 Пекінських правил рекомендується підбирати 

персонал органів правосуддя із врахуванням різних категорій неповнолітніх, які 
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вступають у контакт з цією системою, а також докладати зусиль для 

забезпечення справедливого представництва жінок і національних меншин в 

органах, що здійснюють правосуддя у справах неповнолітніх. 

24 травня 2011 року Президентом України була схвалена Концепція 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, метою якої є 

побудова повноцінної системи кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх, 

спроможної забезпечити законність, обґрунтованість та ефективність кожного 

рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом, пов’язаного з її 

перевихованням та подальшою соціальною підтримкою. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства важливим 

складовим елементом забезпечення додержання прав і свобод неповнолітніх, 

які потрапили у конфлікт із законом, є діяльність прокурорів. 

Забезпечення якнайкращого захисту прав і свобод дітей завжди було й 

залишається одним із пріоритетів державної політики, оскільки діти – це 

майбутнє нації. Особливої уваги потребує забезпечення прав дитини, яка 

потрапила у конфлікт із законом. Так, законодавством визначається особливий 

порядок притягнення вказаної категорії осіб до кримінальної відповідальності, 

а також чітко визначаються види покарання, які можуть бути застосовані до 

осіб у віці до 18 років. Зокрема, у ст. 97 Кримінального кодексу України від 

5 квітня 2001 року № 2341-III передбачено можливість звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності [100]. 

У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i 

кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх» від 18 липня 2013 року № 223-1134/0/4-13 

акцентується увага на тому, що у кожному окремому випадку слідчі судді, суд 

зобов’язані пам’ятати, що закріплений законом особливий підхід до 

неповнолітніх правопорушників зумовлює застосування інших, відмінних від 

тих, які застосовуються до дорослих, форм реалізації кримінальної 

відповідальності (п. 2) [201]. 
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Відповідно до ч. 10 ст. 31, ч. 2 ст. 484 КПК України запроваджено 

спеціалізацію слідчих і суддів із розслідування та розгляду кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх. Наказ Генерального прокурора України № 16 

гн також запроваджує спеціалізацію серед прокурорів.  

Згідно з п. 7 наказу Генерального прокурора України № 16 гн прокурорів 

усіх рівнів зобов’язано забезпечувати нагляд за додержанням прав і свобод 

дітей органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, щодо 

попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, розшуку осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісти зниклих дітей. 

Особливості порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх 

обумовлені передусім особливостями суб’єкта кримінального правопорушення. 

Фізичний, розумовий та психічний розвиток неповнолітніх обумовлює 

нестійкість їх характеру, незрілість мислення, схильність до наслідування 

поведінки старших за них і дорослих осіб та інші подібні риси, а також 

неможливість повною мірою самостійно захищати свої права й законні 

інтереси. Враховуючи все це, законодавець встановлює додаткові гарантії, що 

забезпечують з’ясування обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, охорону прав і законних інтересів неповнолітніх 

підозрюваних, обвинувачених, осіб, які на момент вчинення суспільно 

небезпечного діяння, що має ознаки кримінального правопорушення, не 

досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за його вчинення, а 

також підвищення виховного впливу такого провадження через створення 

доброзичливого до дитини середовища і процесу, в межах якого здійснюється 

кримінальне провадження щодо осіб, молодших 18 років (див. «Керівні 

принципи Комітету міністрів Ради Європи про доброзичливе щодо дитини 

правосуддя», ухвалені Комітетом міністрів 17 листопада 2010 року) [102, 

с. 376.]. 
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Водночас, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України, а також Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», можна зробити висновок, що спеціалізація захисника у таких 

кримінальних провадженнях не передбачена.  

У цьому зв’язку вбачається за необхідне запровадити спеціалізацію 

захисників, які беруть участь у кримінальних провадженнях зазначеної 

категорії, та закріпити у ст. 484 КПК України норму про те, що захисником 

неповнолітнього у кримінальному провадженні може бути адвокат, який має 

досвід зайняття адвокатською діяльністю, що свідчить про можливість 

ефективного здійснення ним своїх професійних обов’язків у кримінальних 

провадженнях вказаної категорії. 

Порядок провадження про злочини неповнолітніх, як передбачено ст. 484 

КПК України, визначається загальними правилами, встановленими 

процесуальним законом та спеціальними положеннями, викладеними у главі 

38 КПК України (ст.ст. 484–502). Зазначені положення застосовуються у 

кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, учинених 

особами, які не досягли 18-річного віку. 

Пункт 3 наказу Генерального прокурора України № 4 гн у наведених 

вище категоріях проваджень також запроваджує спеціалізацію прокурорів.  

Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, які беруть у ньому участь, 

зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим і 

психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та 

їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних 

рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

Розглядаючи актуальні питання діяльності прокурора у кримінальній 

процесуальній сфері в контексті цього дослідження, одним із перших питань, 

яке потребує висвітлення, є додержання прав і свобод осіб до 18 років під час їх 



 
171 

затримання. Так, за результатами проведеної відділом ювенальної юстиції 

прокуратури Вінницької області перевірки у слідчому ізоляторі Вінницької 

установи виконання покарань № 1 Управління Державної пенітенціарної 

служби України у Вінницькій області встановлено порушення вимог 

законодавства та прав ув’язнених дітей. 

Зокрема, не дотримуються вимоги Закону України «Про попереднє 

ув’язнення» щодо роздільного тримання взятих під варту неповнолітніх з 

дорослими. Так, неповнолітня, засуджена за вчинення крадіжок, утримується у 

камері разом із чотирма дорослими, двоє з яких вчинили особливо тяжкі 

злочини – умисні вбивства.  

Установлені також факти порушення Правил внутрішнього розпорядку 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України щодо 

наявності в камерах предметів, які забороняється передавати ув’язненим і 

засудженим, а також користуватись та зберігати при собі. 

У камері, де неповнолітня утримується разом із дорослими жінками, 

телевізор та електричний чайник під’єднані до розетки продовжувачем, а між 

решіткою та віконною рамою лежать шматки скла, які ув’язнені самостійно 

систематично витягують із вікон. 

Аналогічні порушення щодо вільного зняття шматків скла з віконних рам 

спостерігаються ще в чотирьох камерах, у яких утримуються неповнолітні. 

Одному з них, до речі, оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. 

Через нехтування вимогами щодо створення підліткам, взятим під варту, 

необхідних житлово-побутових умов, попри наявність вільної камери, що 

відповідає встановленим нормам, двоє неповнолітніх утримуються в камері, 

санітарний вузол якої перебуває у вкрай незадовільному стані та потребує 

проведення ремонту. 

Прокуратурою області скеровано вказівку начальнику Вінницької 

установи виконання покарань № 1 Управління Державної пенітенціарної 

служби України у Вінницькій області щодо негайного усунення порушень та 

поновлення прав утримуваних неповнолітніх [249]. 
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Варто зауважити, що у ст. 29 Конституції України визначено: кожна 

людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як 

за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочину чи його перепинити 

уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 

вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 

сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 

звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не 

вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено про мотиви арешту або затримання, роз’яснено його права та 

надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто й 

користуватися правовою допомогою захисника. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 

затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 

родичів заарештованого чи затриманого [85]. 

Однак доволі часто наведені положення Основного Закону України, а 

також законодавчих актів, спрямованих не реалізацію наведених положень, 

порушуються. Так, особливої актуальності набуває додержання прав 

неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, оскільки зазначена 

категорія осіб не здатна повною мірою відстоювати свої права та інтереси. 

У зв’язку з цим не можна залишати поза увагою і діяльність прокурора, що 

стосується окресленої проблеми. 

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального 

провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного й 
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неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності 

залежно від міри своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 

засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була 

застосована належна правова процедура. 

У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ зазначено, що, здійснюючи кримінальне провадження 

стосовно неповнолітніх, у кожному окремому випадку слідчі судді, суд 

зобов’язані [201]: 

– сумлінно і принципово виконувати повноваження із судового контролю 

за дотриманням прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб у кримінальному 

провадженні як під час досудового розслідування, так і під час судового 

провадження, діяти у межах та відповідно до вимог закону; 

– зважати, що особа набуває повної кримінально-процесуальної 

дієздатності лише з досягненням повноліття, незалежно від акту емансипації, 

вступу особи у шлюб чи народження нею дитини; 

– пам’ятати, що закріплений законом особливий підхід до неповнолітніх 

правопорушників зумовлює застосування інших, відмінних від тих, які 

застосовуються до дорослих, форм реалізації кримінальної відповідальності; 

– враховувати, що регламентований процесуальним законом особливий 

порядок здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх 

поширюється і на осіб, які досягли повноліття під час здійснення 

кримінального провадження, а також на випадки, коли особа в одному 

кримінальному провадженні обвинувачується у вчиненні кримінальних 

правопорушень, частину з яких нею вчинено до18 років, а решту – після 

досягнення цього віку; 

– пам’ятати, що кримінальне провадження стосовно неповнолітньої особи 

має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. 
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Відповідно до ст. 492 КПК України за наявності підстав, передбачених 

цим Кодексом, до неповнолітнього з урахуванням його вікових та 

психологічних особливостей, роду занять може бути застосовано один із 

запобіжних заходів, передбачених КПК України. 

Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування 

іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у 

ст. 177 КПК України. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються 

його батьки чи особи, які їх замінюють [101]. 

Важливо наголосити, що метою застосування запобіжного заходу є 

забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які 

мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; 

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність 

обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а 

також наявність ризиків, які є достатнім підґрунтям для слідчого судді, суду 

вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, 

передбачені ч. 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати 

застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених 

КПК України (ст. 177). 
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Також необхідно наголосити, що під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, 

чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, 

які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав 

вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і 

на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких 

запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у 

клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України). 

У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ наголошено: слідчим суддям та суду необхідно 

враховувати, що у разі перекваліфікації органом досудового розслідування або 

прокурором дій неповнолітнього на менш тяжкий злочин, а також у разі 

виникнення сумнівів щодо правильності такої кваліфікації слідчий суддя за 

клопотанням неповнолітнього або його законного представника чи захисника, 

або суд під час судового розгляду так само за клопотанням зазначених осіб чи з 

власної ініціативи має невідкладно розглянути питання щодо зміни 

неповнолітньому підозрюваному (обвинуваченому) запобіжного заходу [201]. 

Слідчий суддя, суд повинен пам’ятати, що тримання під вартою має 

застосовуватись до неповнолітнього лише у виняткових випадках як 

надзвичайний захід, із визначенням якомога більш стислих термінів такого 

тримання та із забезпеченням періодичного перегляду через короткі проміжки 

часу підстав для його застосування чи продовження [201] (Рішення ЄСПЛ від 

28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії») [261]. 

Реалізуючи положення ч. 5 ст. 199 КПК України 1960 року, слідчий суддя, а 

також суд відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України мають враховувати, що з 

часом (після закінчення строку дії попередньої ухвали) саме лише існування 

обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, а 

тому у своєму рішенні судові органи зобов’язані, розглянувши можливість 

обрання альтернативних запобіжних заходів, навести інші підстави для 
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подальшого тримання особи під вартою (Рішення ЄСПЛ від 20 січня 2011 року 

у справі «Прокопенко проти України») [264]. 

Також потрібно враховувати й те, що до неповнолітнього крім 

запобіжних заходів як альтернатива може застосовуватися передання 

неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі, – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи (ч. 1 ст. 493 КПК України) [201]. 

Потрібно зауважити, що слідчий суддя, суд не вправі застосовувати більш 

тяжкий запобіжний захід, ніж той, про застосування якого подане клопотання. 

Водночас за наявності підстав, передбачених ч. 4 ст. 194 КПК України, слідчий 

суддя, суд має право застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж той, який 

зазначений у клопотанні. У такому випадку суд, керуючись вимогами ч. 4 

ст. 194 та п.п. 3–5 ч. 1 ст. 196 КПК України, має зазначити у резолютивній 

частині ухвали про обрання запобіжного заходу певного виду, а у 

мотивувальній – вказати, чому вважає недоведеними обставини, що свідчать 

про обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу та 

недостатність застосування для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у 

клопотанні, більш м’яких їх видів, визначених у ч. 1 ст. 176 КПК України [201]. 

Доволі поширеними є порушення вимог закону під час застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, трапляються 

непоодинокі випадки, коли клопотання про взяття під варту подаються без 

проведення необхідних перевірок особи підозрюваного, наявності 

передбачених законом ризиків та за відсутності об’єктивної оцінки зібраних 

відомостей, без дотримання вимог процесуального закону про умови 

застосування запобіжних заходів, що загрожує порушенням конституційних 

прав неповнолітніх, особливо при ініціюванні взяття їх під варту. 

Наприклад, ухвалою Н-ського районного суду М-ської області у 

задоволенні клопотання слідчого Н-ського РВ УМВС України в М-ській області 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 

неповнолітнього А., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 
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передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відмовлено й обрано запобіжний захід – 

домашній арешт.  

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що не доведені ризики, 

передбачені ст. 177 КПК України, а також не доведена наявність усіх обставин, 

передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема недостатність застосування 

більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у 

клопотанні.  

Апеляційну скаргу прокурора на ухвалу суду першої інстанції залишено 

без задоволення, а судове рішення – без змін. 

Окрім того, наприклад, у кримінальному провадженні стосовно 

неповнолітнього І., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, прокуратурою міста Т. відмовлено у 

погодженні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою у зв’язку з тим, що підліток раніше не судимий, 

вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав, відсутні ризики, які 

дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів 

досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей 

чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин 

правопорушення. До суду направлено клопотання про застосування  

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке задоволено. 

Також слідчим відділом Х-ського МВ ГУМВС України в Н-ській області 

проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 

неповнолітнього О., 1996 року народження, підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК 

України. 

Прокурор прокуратури м. Х. 13 лютого 2014 року погодив клопотання 

слідчого про застосування до неповнолітнього запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за підозрою у вчиненні вказаних вище кримінальних 

правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України належать до злочинів середньої 

та невеликої тяжкості. Ухвалою слідчого судді м. Х. цього ж дня зазначене 
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клопотання задоволено та неповнолітньому О. обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою. Водночас слідчим, прокурором та судом не 

враховано положення ч. 2 ст. 492 КПК України, положеннями якої 

передбачено, що тримання під вартою може застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється у вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину.  

Таким чином, при обранні запобіжного заходу підозрюваному у вигляді 

тримання під вартою допущено грубі порушення кримінального 

процесуального закону, внаслідок чого О. безпідставно позбавили волі та 

утримували під вартою майже 2 місяці. 

Окрему увагу необхідно приділити й додержанню вимог чинного 

законодавства під час затримання неповнолітніх. Так, згідно з ч. 1 ст. 208 КПК 

України уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, 

суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене 

покарання у вигляді позбавлення волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу 

застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо 

безпосередньо після вчинення злочину очевидець, зокрема потерпілий, або 

сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме 

ця особа щойно вчинила злочин. 

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана: 

1) негайно зареєструвати затриманого; 2) роз’яснити затриманому підстави 

його затримання, права й обов’язки; 3) звільнити затриманого негайно після 

зникнення підстави для затримання або спливу строку для затримання, 

передбаченого ст. 211 КПК України; 4) забезпечити належне поводження із 

затриманим і дотримання його прав, передбачених Конституцією України, цим 

Кодексом та іншими законами України; 5) забезпечити запис усіх дій, що 

проводяться із залученням затриманого, зокрема час їх початку та закінчення, а 

також осіб, які проводили такі дії або були присутні при їх проведенні; 

6) забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію 

медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану 



 
179 

здоров’я затриманого. До складу осіб, що надають затриманому медичну 

допомогу, за його бажанням може бути допущена конкретна особа, яка має 

право на зайняття медичною діяльністю (ч. 3 ст. 212 КПК України) [201]. 

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 213 КПК України уповноважена службова 

особа, яка здійснила затримання, зобов’язана надати затриманому змогу 

негайно повідомити про це та про своє місцеперебування близьких родичів, 

членів сім’ї чи інших осіб за її вибором. 

Якщо уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, має 

підстави для обґрунтованої підозри стосовно того, що при повідомленні про 

затримання ця особа може зашкодити досудовому розслідуванню, вона має 

право здійснити таке повідомлення самостійно, проте без порушення вимоги 

щодо його негайності. 

У разі затримання неповнолітньої особи уповноважена службова особа, 

що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це її батьків або 

усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування. 

Однак усупереч вимогам ст. 208 КПК України у протоколах про 

затримання не зазначається точний час (година і хвилина) затримання, що 

призводить до тримання неповнолітніх осіб у строк більший ніж дозволено 

законом. 

Також відбуваються порушення вимог ст.ст. 213, 492 КПК України щодо 

повідомлення інших осіб про затримання. 

Наприклад, 22 липня 2014 року о 16 год. 30 хв. до Н-ського РВ УМВС 

України в М-ській області доставлено неповнолітніх М. та І. за підозрою у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 КК України. Проте до Книги обліку 

затриманих та доставлених відповідний запис внесено лише о 21 год. 

У протоколах затримання неповнолітніх вказано час 22 год. 50 хв. та 23 год. 

10 хв. відповідно. Як наслідок, неповнолітні особи безпідставно перебували в 

райвідділі понад 5 годин.  
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Крім того, на порушення вимог ст. 213 КПК України працівниками Н-

ського РВ не повідомлено батьків чи осіб, які їх замінюють, про затримання 

вказаних підлітків. 

Важливо зазначити, що при вивченні матеріалів кримінального 

провадження прокурор повинен звертати особливу увагу на додержання права 

неповнолітнього на захист, оскільки згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК 

України обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному 

провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру, – з моменту встановлення факту 

неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою. 

До участі у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх залучаються 

додаткові учасники процесу. 

Так, згідно зі ст. 44 КПК України, якщо підозрюваним, обвинуваченим є 

неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку 

недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом із 

ним залучається його законний представник. 

Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), за 

їх відсутності – опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі 

родичі або члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, 

установ та організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває 

неповнолітній. Відповідно до п. 1 ст. 3 КПК України близькі родичі – це 

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 

рідні брат і сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 

усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 

опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані 
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спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, зокрема й особи, які 

спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить 

постанову, а слідчий суддя, суд – постановляє ухвалу, копія якої вручається 

законному представнику (ч. 3 ст. 44 КПК України). 

У Законі також визначено: якщо дії чи інтереси законного представника 

суперечать інтересам неповнолітнього, за рішенням слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим.  

Проте це рішення повинно бути обґрунтоване, а тому прокурору –

процесуальному керівнику особливо важливо дослідити матеріали 

провадження, а також взаємовідносини неповнолітнього з представниками, 

батьками або особами, які їх замінюють. 

Коли у неповнолітнього немає близьких родичів, законним 

представником має бути визнаний представник органу опіки і піклування. Ці 

особи можуть залучатись як законні представники неповнолітнього і у 

випадках, коли участь у справі батьків неповнолітнього може зашкодити його 

інтересам (п. 4 постанови ПВСУ «Про практику застосування судами України 

законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 року 

№ 5) [232]. Крім того, якщо участь законного представника може зашкодити 

інтересам неповнолітнього, суд за його клопотанням, клопотанням прокурора 

чи з власної ініціативи своєю ухвалою має право обмежити участь законного 

представника у виконанні окремих процесуальних чи судових дій або взагалі 

усунути його від участі у кримінальному провадженні й залучити замість нього 

іншого законного представника (ч. 3 ст. 488 КПК України). 

Якщо неповнолітній не досяг 16-річного віку або якщо його визнано 

розумово відсталим, на його допиті за рішенням слідчого, прокурора, слідчого 

судді, суду або за клопотанням захисника забезпечується участь законного 

представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря. 

До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або 

лікарю роз’яснюється їхнє право ставити запитання неповнолітньому 
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підозрюваному чи обвинуваченому. Слідчий, прокурор мають право відвести 

поставлене запитання, але відведене запитання має бути внесено до протоколу 

[253, с. 718]. 

Також необхідно зауважити, що у п. 2 постанови ПВСУ «Про 

застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 

2004 року № 2 звертається увага судів на те, що при розгляді справ про 

злочини, вчинені неповнолітніми у групі з дорослими особами, має бути 

реально забезпечено право неповнолітніх на захист і дотримано всіх вимог 

закону щодо особливостей розгляду справ цієї категорії. Зокрема, є 

неприпустимим здійснення захисту неповнолітнього і дорослого співучасників 

злочину одним і тим же захисником [203]. 

Відповідно до ст. 485 КПК України під час досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми, 

окрім обставин, визначених у ст. 91 КПК України, з’ясовуються: 

1) повні та всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних 

про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення 

своїх дій і якою мірою міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення. 

Так, наприклад, вік неповнолітнього підсудного встановлюється за 

документами, в яких вказана дата його народження, – за паспортом чи 

свідоцтвом про народження. У разі їх відсутності відповідні дані можна 

отримати із Книги реєстрації актів громадянського стану, довідок органів 
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Національної поліції за місцем реєстрації громадян, журналів обліку 

новонароджених тощо [102, с. 380–381]. 

За відсутності відповідних документів і неможливості їх одержання вік 

неповнолітнього встановлюється судово-медичною експертизою (п. 4 ч. 2 

ст. 242 КПК України). У цьому випадку днем народження вважається останній 

день того року, який названий експертом. При визначенні віку мінімальною і 

максимальною кількістю років суд приймає рішення, виходячи із встановленого 

експертом мінімального віку.  

Дані про стан здоров’я та рівень загального розвитку неповнолітнього 

можуть мати значення для вирішення питання про притягнення 

неповнолітнього до кримінальної відповідальності, призначення йому 

відповідної міри покарання чи примусового заходу виховного характеру. 

Шляхом допиту батьків, вчителів, лікарів, витребування відповідних медичних 

та інших документів необхідно з’ясувати, чи не було у цієї особи пологових 

травм головного мозку при народженні, тяжких травм у малолітньому і 

неповнолітньому віці, чи не відставав у фізичному та інтелектуальному 

розвитку від своїх однолітків, чи не залишався на другий рік в одному класі під 

час навчання у школі, чи не страждав на тяжкі захворювання, якщо так, то де 

лікувався. Якщо відомості, що містяться, зокрема, у документах про 

перебування неповнолітнього на обліку і лікування у стаціонарі у зв’язку з 

психоневрологічними захворюваннями, викликають сумнів щодо осудності 

(ст. 19 КК України), обмеженої осудності (ст. 20 КК України) неповнолітнього, 

то згідно з п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України має бути призначена комплексна 

психолого-психіатрична експертиза для визначення психічного стану 

підозрюваного [102, с. 380–381]. 

Важливо зазначити, що неповнолітній вік особи, яка вчинила злочин, 

згідно з п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України є обставиною, яка пом’якшує покарання. 

Вона обов’язково має враховуватись при призначенні покарання незалежно від 

того, чи досяг підсудний на час розгляду справи повноліття. Залежно від 

конкретної справи суди повинні враховувати як такі, що пом’якшують 
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покарання, й інші обставини, перелічені в ч. 1 вказаної статті, а також 

обставини, хоча й не зазначені у законі, але які знижують ступінь суспільної 

небезпечності злочину чи особи (наприклад, втягнення неповнолітнього у 

злочинну діяльність іншою особою, примирення з потерпілим тощо) [253, 

с. 712]. 

Необхідно зауважити, що за необхідності, для вирішення питання про 

наявність у неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки психічного розвитку та щодо його здатності 

повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в 

конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична 

експертиза. 

З метою з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис 

особи неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, 

може бути призначена психологічна експертиза. 

У постанові ПВСУ від 16 квітня 2004 року № 5 «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» акцентується увага на тому, що за наявності даних, які свідчать 

про розумову відсталість неповнолітнього, має бути призначена судова 

психолого-психіатрична або педагогічно-психолого-психіатрична експертиза 

для вирішення питання про наявність чи відсутність у неповнолітнього 

відставання у психічному розвитку, про ступінь такого відставання, 

встановлення стану його загального розвитку, щоб з’ясувати, чи міг 

неповнолітній повністю усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг 

керувати ними. Відповідна експертиза призначається за участю спеціалістів у 

галузі дитячої та юнацької психології (психолога, педагога) та психіатрії (п. 7). 

Закон також вказує на необхідність з’ясування умов життя та виховання 

неповнолітнього. Так, при дослідженні умов життя та виховання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого потрібно з’ясувати: 
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1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між 

дорослими членами сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до 

виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-

побутові умови сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на 

виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до 

навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, 

характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом 

та роботою. 

Кримінальне процесуальне законодавство акцентує увагу також на 

дослідженні питання щодо наявності дорослих підбурювачів.  

Зокрема, при втягненні у вчинення злочину неповнолітнього, який досяг 

віку, з якого відповідно до ст. 22 КК України може наставати кримінальна 

відповідальність, дії дорослого учасника злочину мають кваліфікуватися за 

статтями КК України, якими передбачено відповідальність за втягнення 

неповнолітнього у злочинну діяльність і за вчинений разом із ним злочин. 

Дії дорослого, який, хоч і не був співвиконавцем злочину, втягнув у нього 

неповнолітнього, кваліфікуються за відповідною статтею КК України, якою 

передбачено відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність, та за відповідною частиною ст. 27 КК України (залежно від виду 

співучасті) і статтею КК України, якою передбачено відповідальність за 

вчинений неповнолітнім злочин. 

Крім того, коли, наприклад, неповнолітній добровільно відмовився від 

вчинення злочину або не закінчив його (здійснив готування чи замах), у такому 

випадку дорослий несе відповідальність за втягнення неповнолітнього у 

злочинну діяльність і за співучасть у незакінченому злочині. 

Певні особливості існують і у тактиці допиту неповнолітнього. Так, 

відповідно до ст. 226 КПК України допит малолітньої або неповнолітньої особи 
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проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а 

за необхідності – лікаря. 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може тривати без перерви 

понад одну годину, а загалом – понад дві години на день. 

Особам, які не досягли 16-річного віку, роз’яснюється обов’язок про 

необхідність давання правдивих показань, без попередження про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 

показання. 

До початку допиту особам, зазначеним у ч. 1 ст. 226 КПК України, 

роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право 

заперечувати проти запитань та ставити запитання. 

Запитання необхідно ставити у формі, зрозумілій для підлітка, з 

урахуванням його віку, загального розвитку і рівня освіти. Потрібно уникати 

вживання термінів, незрозумілих для особи, яка не має юридичної освіти. 

Недопустимо також ставити наступне запитання, не отримавши відповіді на 

попереднє. Якщо під час допиту неповнолітнього з’ясується, що низку 

обставин він забув або погано пам’ятає, прокурору доцільно заявити 

клопотання про дослідження інших доказів, зокрема і речових. Однак 

допомога прокурора підлітку в нагадуванні призабутих фактів не повинна 

містити жодних елементів спонукання [186, с. 41.]. 

У контексті досліджуваного питання необхідно приділити увагу й 

тактичним прийомам, які сприяють викриттю завідомо неправдивих показань 

[186, с. 42]. 

1. Прийом уточнення. Полягає у тому, що за допомогою відповідних 

запитань конкретизуються показання, які стосуються окремих моментів події 

(часу, місця вчинення правопорушення). Якщо неповнолітній під час допиту 

посилається на деталі, які взагалі складно сприймаються, необхідно з’ясувати, 

чому він добре їх запам’ятав. Використовуючи прийом уточнення, необхідно 

відмежувати у показаннях те, що особа спостерігала і чула особисто, від її 

висновків і припущень. 
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2. Прийом деталізації. Зазначений тактичний прийом часто 

застосовується при перевірці алібі або у разі зміни особою показань, наприклад, 

у суді. Як правило, особа перед тим, як давати показання, заздалегідь не може 

продумати весь «ланцюжок» і деталі окремих подій. У зв’язку з цим 

максимальна деталізація кожної, навіть найменшої обставини, в якій вона брала 

участь, з наступним порівнянням її нових показань з попередніми надасть 

можливість переконатися в істинності тих чи інших пояснень. 

3. Пред’явлення доказів, які спростовують показання. Зазначений 

тактичний прийом використовується для виявлення і усунення суперечностей у 

показаннях кількох різних осіб або між показаннями та іншими доказами. У 

разі виявлення суперечностей доцільно звернути увагу допитуваного на них і 

запропонувати йому пояснити їх причину. 

Таким чином, прокурорським працівникам, особливо з незначним 

досвідом роботи, з метою оптимізації захисту прав неповнолітніх необхідно 

систематично вивчати аналітичні матеріали й інформаційні листи про виявлені 

порушення прав і свобод дітей під час застосування до них запобіжних заходів, 

судову практику з цих питань та зарубіжний досвід. 

Окремої уваги також потребують проблеми застосування угод про 

примирення та про визнання винуватості. Так, згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 469 КПК 

України угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, 

підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про 

примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи 

обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, 

погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора 

або судді). 

Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою 

прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. 

Прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання 

винуватості зобов’язаний враховувати такі обставини (ст. 470): 1) ступінь та 

характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні 
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кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 2) характер і тяжкість 

обвинувачення (підозри); 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні 

швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої 

кількості кримінальних правопорушень; 4) наявність суспільного інтересу в 

запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних 

правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень. 

Отже, прокурорам обов’язково потрібно роз’яснювати неповнолітнім 

підозрюваним, а також їх законним представникам їхні права на укладання 

угоди про примирення, з’ясовувати питання щодо відсутності в будь-якій формі 

примусу до укладання угод, усвідомлення ними передбачених законом 

наслідків таких дій, зокрема обов’язкового відшкодування матеріальної шкоди, 

обмеження прав на оскарження вироків суду. 

Відповідно до ст. 471 КПК України в угоді про примирення зазначаються 

її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова 

кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального 

провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані 

вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та 

згода сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення 

від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження 

угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди. В угоді 

зазначається дата її укладення і угода скріплюється підписами сторін. 

Згідно зі ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості 

зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його 

правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального 

провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи 

обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, 
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обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо були 

відповідні домовленості), умови часткового звільнення підозрюваного, 

обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування 

державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, 

узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його 

призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з 

випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 

КПК України, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначається дата її 

укладення і угода скріплюється підписами сторін. 

Важливо зауважити, що КПК України не вимагає обов’язкового 

погодження укладеної угоди із законним представником неповнолітнього.  

На наявність вказаної прогалини звернув увагу Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який у своєму листі 

«Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» 

від 15 листопада 2012 року № 223-1679/0/4-12 вказав: угода про примирення 

також може укладатися, якщо її сторонами чи стороною є неповнолітні. 

У такому випадку угода укладається за участю законних представників і 

захисників неповнолітніх. При цьому, якщо неповнолітній досяг 16-річного 

віку, він має право укладати угоду про примирення самостійно, але за наявності 

згоди його законного представника. Якщо ж неповнолітній не досяг 16 років, 

угоду про примирення за його згодою укладає законний представник. Про 

надання згоди неповнолітнім, його законним представником у наведених вище 

випадках обов’язково має бути зазначено в угоді про примирення. Такий підхід 

потрібно використовувати, коли укладається угода про визнання винуватості з 

неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим [200]. 

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок про те, що укладення 

угоди про примирення та визнання винуватості, особливо у випадку, коли 

злочинними діями завдано матеріальних збитків, а неповнолітній не має 

власних джерел доходів або майна, за рахунок якого можна їх компенсувати, 
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обов’язково повинно погоджуватись з його батьками (опікунами) або особами, 

які їх замінюють, про що повинно бути зазначено в угоді. Вказане положення, 

на моє глибоке переконання, потребує обов’язкового закріплення у КПК 

України. 

Доцільним також є визначення в угоді про визнання винуватості строків 

виконання зазначених у ній обов’язків щодо відшкодування державі збитків 

внаслідок вчинення неповнолітнім кримінального правопорушення. 

У КПК України визначено, що в разі невиконання угоди про примирення 

або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор, відповідно, мають право 

звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування 

вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може 

бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального 

правопорушення (ч. 1 ст. 476). 

Ю. Дьомін зауважує, що здійснення прокурором контролю за виконанням 

засудженим угоди можливе у разі: 1) чіткого та повного зазначення у тексті 

угоди обов’язків щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 

вчиненого іншою особою; 2) визначення терміну виконання цих обов’язків; 

3) забезпечення прокурором обліку вироків на підставі угод у провадженнях, у 

яких він здійснював процесуальне керівництво, та постійного моніторингу 

виконання засудженим взятих на себе зобов’язань; 4) наявності взаємозв’язку зі 

слідчим органу досудового розслідування, який здійснював досудове 

розслідування в цьому проваджені, з метою отримання відомостей про хід 

виконання засудженим домовленостей за угодою [55, с. 17–18]. 

Водночас, виходячи з положень кримінального процесуального закону, 

можна констатувати, що у чинному законодавстві не визначено осіб, які 

повинні контролювати виконання угоди про примирення. 

За таких обставин пропонується обов’язки з контролю за виконанням 

угоди про примирення покласти, у зв’язку з ліквідацією Державної 

пенітенціарної служби, на Міністерство юстиції України, оскільки на останнє 
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покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації [51]. 

 

3.2 Підтримання публічного обвинувачення у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства однією з 

найважливіших складових захисту прав і свобод неповнолітніх, які потрапили у 

конфлікт із законом, є діяльність прокурорів з підтримання публічного 

обвинувачення у зазначеній категорії кримінальних проваджень. 

Слід вказати, що Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» на прокуратуру покладено функцію публічного 

обвинувачення [196]. Тобто згідно з конституційними змінами функція 

підтримання державного обвинувачення трансформується у підтримання 

публічного обвинувачення. У цьому підрозділі дисертації увагу буде приділено 

методиці підтримання обвинувачення прокурором та організації роботи 

обвинувача у суді. 

О. Яновська зауважує, що вся процедура кримінального судочинства – це 

конкуренція прав та інтересів потерпілих і осіб, що вчинили правопорушення, 

інтересів особи і суспільства: будь-яке положення процедури розслідування, 

будь-який захід, що здійснюється у процесі кримінального судочинства або 

захищає інтереси потерпілого й через це обмежує права притягнутого до 

відповідальності, або підвищує рівень захисту прав винного і, відповідно, 

знижує рівень захисту прав та інтересів потерпілого від злочину, інтересів 

суспільства [329, с. 344]. 

Свого часу С. Альперт зазначав, що державне обвинувачення – це 

заснована на законі процесуальна діяльність, спрямована на викриття 

обвинуваченого у вчиненні злочину, його засудження, застосування до нього 

справедливого покарання, а в необхідних випадках – заходів виховного 

характеру або громадського впливу [10, с. 87]. 
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Також існує думка, що під державним обвинуваченням потрібно розуміти 

здійснювану в установлених законом процесуальних формах діяльність 

прокурора на стадії судового розгляду справи, яка постає з його державно-

правової функції нагляду за точним виконанням законів і полягає в доведенні 

вини підсудного й обґрунтуванні пов’язаних із цим правових наслідків, 

спрямована на створення умов, які забезпечують винесення законного та 

обґрунтованого вироку, а також виконання всіх інших завдань кримінального 

судочинства [323, с. 77]. 

На думку В. Середи, підтримання державного обвинувачення – це 

діяльність прокурора в судовому засіданні, спрямована на викриття винності 

підсудного в інкримінованому йому злочині на підставі матеріалів і доказів, 

досліджених під час досудового й судового слідства, обґрунтування його 

кваліфікації, міри покарання, а також сприяння суду в забезпеченні законності 

під час здійснення правосуддя з метою ухвалення правосудних і законних 

судових рішень у кримінальних справах [275, c. 11]. 

Наведені визначення вчених надають загальне визначення діяльності 

прокурора з підтримання публічного обвинувачення в суді, тому розглянемо 

докладніше зміст та особливості виконання такої функції прокурором щодо 

неповнолітніх правопорушників. Як уже зазначалося, КПК України 

запроваджує спеціалізацію слідчих і суддів з розслідування та розгляду 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Аналогічна спеціалізація 

запроваджується для прокурорів і галузевим наказом Генерального прокурора 

України. 

Забезпечення захисту прав неповнолітнього впродовж судового 

провадження можливе лише за умови підтримання публічного обвинувачення 

прокурором, який має достатню кваліфікацію, досвід роботи та високі моральні 

якості, про що, зокрема, йдеться у наказі Генерального прокурора України.  

Особливості порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх 

обумовлені передусім особливостями суб’єкта кримінального правопорушення. 

Фізичний, розумовий і психічний розвиток неповнолітніх обумовлює 
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нестійкість їхнього характеру, незрілість мислення, схильність до наслідування 

поведінки старших за них і дорослих осіб та інші подібні риси, а також 

неможливість повною мірою самостійно захищати свої права і законні інтереси. 

З огляду на зазначене законодавець встановлює додаткові гарантії, що 

забезпечують з’ясування обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, охорону прав і законних інтересів неповнолітніх 

підозрюваних, обвинувачених, осіб, які на момент вчинення суспільно 

небезпечного діяння, що має ознаки кримінального правопорушення, не 

досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за його вчинення, а 

також підвищення виховного впливу такого провадження через створення 

доброзичливого до дитини середовища і процесу, в межах якого здійснюється 

кримінальне провадження щодо осіб, молодших 18 років («Керівні принципи 

Комітету міністрів Ради Європи про доброзичливе щодо дитини правосуддя», 

ухвалені Комітетом міністрів 17 листопада 2010 року). 

Провадження у справах про злочини неповнолітніх, як передбачено у 

ст. 484 КПК України, визначаються загальними правилами, встановленим 

процесуальним законом і спеціальними положеннями, викладеними у 

ст.ст. 484–502 Глави 38 КПК України. Зазначені положення застосовуються у 

кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, учинених 

особами, які не досягли 18-річного віку. 

Згідно зі ст. 3 КПК України малолітньою особою є дитина до досягнення 

нею 14 років, а неповнолітньою – малолітня особа, а також дитина у віці від 

14 до 18 років. 

Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи 

обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне 

провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду 

прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, 

уповноваженим згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на 
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здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх (ч. 10 

ст. 31 КПК України). 

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх визначається 

загальними правилами КПК України з урахуванням особливостей, 

передбачених у Главі 38 КПК України «Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх». 

Методику підтримання державного обвинувачення у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх становлять такі елементи: 1) інформаційна 

основа – матеріали кримінального провадження, державне обвинувачення, яке 

необхідно підтримувати в суді, якщо говорити більш конкретно, то йдеться про 

предмет доказування, у відповідності до якого визначаються завдання 

державного обвинувача для з’ясування обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх доказами; 2) оцінка державним 

обвинувачем досудового провадження та доказів, що були зібрані стороною 

захисту; 3) взаємодія державного обвинувача зі слідчим та експертами з питань, 

що мають фактичне значення у кримінальному провадженні; 4) вивчення 

державним обвинувачем матеріалів кримінального провадження та доказів, 

зібраних стороною захисту, планування участі в судовому провадженні; 

5) взаємодія державного обвинувача з потерпілими, свідками сторони 

обвинувачення на стадії підготовки до підтримання державного обвинувачення; 

6) участь державного обвинувача у підготовчому провадженні; 7) участь 

державного обвинувача у відкритті судового засідання; 8) участь державного 

обвинувача у судовому провадженні; 9) підготовка державного обвинувача до 

участі у судових дебатах; 10) участь державного обвинувача у судових дебатах 

та виступ з реплікою [151, с. 59–60]. 

Важливо наголосити, що при вивченні матеріалів кримінального 

провадження прокурор повинен звертати особливу увагу на додержання права 

неповнолітнього на захист, оскільки згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК 

України обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному 

провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 
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кримінального правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру, – з моменту встановлення факту 

неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою. 

Відповідно до вимог закону захисник може в будь-який момент бути 

залучений підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а 

також іншими особами на прохання чи за згодою підозрюваного, 

обвинуваченого до участі в кримінальному провадженні. 

У постанові від 16 квітня 2004 року № 5 «Про практику застосування 

судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» 

(постанова ПВСУ № 5) у п. 2 Верховний Суд України звернув увагу судів на те, 

що при розслідуванні та розгляді справ про злочини неповнолітніх останнім 

має бути реально забезпечено їхнє право на захист [232]. 

Окрім того, у п. 2 постанови ПВСУ від 27 лютого 2004 року № 2 «Про 

застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» (постанова 

ПВСУ № 2) Суд наголошує на тому, що при розгляді справ про злочини, 

вчинені неповнолітніми у групі з дорослими особами, має бути реально 

забезпечено право неповнолітніх на захист і дотримано всіх вимог закону щодо 

особливостей розгляду справ цієї категорії. Зокрема, є неприпустимим 

здійснення захисту неповнолітнього та дорослого співучасників злочину одним 

і тим самим захисником [203]. 

Важливо наголосити, що у кримінальному провадженні підлягають 

доказуванню (ст. 91 КПК України): подія кримінального правопорушення (час, 

місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 

винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма 

вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір 
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процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження; 

обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності 

або покарання. 

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Також прокурору необхідно звертати увагу на наявність даних, що 

дозволяють виконати вимоги ст. 485 КПК України. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого належить з’ясувати (ст. 487 КПК України): 

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими 

членами сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання 

неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові 

умови сім’ї; 2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на 

виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до 

навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, 

характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та 

роботою. 

 Неповнолітній вік особи, яка вчинила злочин, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 66 КК 

України є обставиною, яка пом’якшує покарання. Вона обов’язково має 

враховуватися при призначенні покарання незалежно від того, чи досяг 

підсудний на час розгляду справи повноліття. З огляду на конкретну справу 

суди повинні враховувати як такі, що пом’якшують покарання, й інші 

обставини, перелічені в ч. 1 зазначеної статті, а також такі, що, хоча й не 

зазначені у законі, але знижують ступінь суспільної небезпечності злочину чи 

особи (наприклад, втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність іншою 
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особою, примирення з потерпілим тощо) (постанови ПВСУ № 5 від 16 квітня 

2004 року). 

При призначенні неповнолітньому покарання, крім передбачених у 

ст.ст. 65–67 КК України обставин, суди відповідно до ч. 1 ст. 103 КК України 

мають враховувати також умови його життя та виховання, вплив на нього 

дорослих, рівень розвитку й інші особливості його особи. 

Згідно з КПК України також необхідно обов’язково з’ясовувати 

ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння, що, зокрема, 

враховуватиметься при вирішенні питання про звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності, наприклад, у зв’язку з дієвим каяттям (ст. 45 КК 

України, ст.ст. 285–288 КПК України) або примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46 КК України, ст.ст. 468, 471 КПК України). 

При розгляді справ про злочини неповнолітніх, зокрема вчинені ними 

спільно з дорослими, поряд з іншими мають встановлюватись і обставини, що 

негативно впливали на виховання підсудних, та наявність дорослих 

підбурювачів й інших осіб, які втягнули їх у злочинну діяльність (постанова 

ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року). 

Також слід звернути увагу на те, чи не призвело до вчинення 

неповнолітнім конкретного злочину те, що дорослі втягували його в 

антигромадську діяльність. 

У справах про втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу 

антигромадську діяльність необхідно перевіряти, чи зазначено чітко й 

конкретно в обвинувальному акті, у чому саме полягало втягнення, його форми 

та способи, а якщо дорослий вчинив злочин у групі з неповнолітнім, – роль 

кожного з них. Крім того, при розгляді справ про злочини, вчинені 

неповнолітніми у групі з дорослими особами, має бути реально забезпечено 

право неповнолітніх на захист і дотримано всіх вимог закону щодо 

особливостей розгляду справ цієї категорії (постанова ПВСУ № 2 від 27 лютого 

2004 року).  
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Необхідно з’ясовувати, які форми та способи втягнення неповнолітнього 

у вчинення протиправних дій застосовувалися дорослою особою, характер 

фізичного або психічного примусу, а також – чи не зловживала ця особа 

службовою, матеріальною або іншою залежністю від неї неповнолітнього (п. 2 

постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року).  

При цьому, засуджуючи дорослих осіб за втягнення неповнолітніх у 

злочинну чи іншу антигромадську діяльність, доцільно приділяти належну 

увагу формулюванню обвинувачення, визнаного судом доведеним,  

розкриваючи як суб’єктивну, так і об’єктивну сторони діянь із зазначенням 

конкретних форм і способів втягнення та ролі дорослих у вчиненні злочинів у 

групі з неповнолітніми, а також із обґрунтуванням юридичної кваліфікації дій 

підсудних (п. 2 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року). 

Кримінальній відповідальності за втягнення неповнолітнього у злочинну 

чи іншу антигромадську діяльність можуть бути піддані особи, які на час 

вчинення цих дій досягли 18-річного віку. 

Зважаючи на те, що такі злочини можуть бути вчинені тільки з прямим 

умислом, суди повинні з’ясовувати, чи усвідомлювала доросла особа, що 

своїми діями втягує неповнолітнього у вчинення злочину або в іншу 

антигромадську діяльність. 

Однак необхідно враховувати, що кримінальна відповідальність за  

зазначені дії настає як тоді, коли доросла особа знала про неповнолітній вік 

зазначеної особи, так і тоді, коли вона за обставинами справи повинна була або 

могла про це знати.  

Згідно із законом під втягненням неповнолітнього у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність треба розуміти певні дії  дорослої  особи,  вчинені з 

будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з 

метою умовити його взяти участь в одному чи кількох злочинах або займатись 

іншою антигромадською діяльністю. Втягнення завжди передбачає наявність 

причинного зв’язку між діями дорослої особи і виникненням у неповнолітнього 
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бажання вчинити протиправні дії (п. 5 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 

2004 року). 

Зазначене може досягатися за допомогою всіх видів фізичного насильства 

(заподіяння тілесних ушкоджень, мордування, катування тощо) і психічного 

впливу (погроза застосувати насильство, завдати матеріальних збитків, 

зганьбити в очах однолітків та товаришів, позбавити повсякденного 

спілкування, переконання, залякування, обман, шантаж, підкуп, розпалювання 

почуття помсти, заздрощів або інших низьких почуттів; давання порад про 

місце й способи вчинення злочину або приховання його слідів; обіцянка 

приховати сліди злочину, забезпечити грошима, подарунками, розвагами тощо) 

(п. 5 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року). 

Злочин, відповідальність за який передбачено у ст. 304 КК України, 

вважається закінченим з моменту здійснення дорослою особою дій,  

спрямованих на втягнення неповнолітнього у злочинну або іншу 

антигромадську діяльність, незалежно від того, чи вчинив неповнолітній злочин 

або інші антигромадські дії (постанова ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року). 

За відсутності ознак втягнення дорослі особи, які вчинили злочини в 

групі з неповнолітніми, несуть відповідальність за співучасть у конкретних 

злочинах. Відповідальність за втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність 

настає в разі вчинення ним хоча б одного злочину.  

При вирішенні питання про кваліфікацію злочину, вчиненого дорослою 

особою із залученням неповнолітніх осіб, які через свій вік (ст. 22 КК України) 

чи неосудність (ст. 19 КК України) не є його суб’єктами, варто враховувати, що 

таке спільне вчинення злочину не утворює співучасті. У зазначених випадках 

відповідно до ч. 2 ст. 27 КК України доросла особа розглядається як виконавець 

злочину і її дії кваліфікуються за статтями КК України, якими передбачено 

відповідальність за цей злочин та за втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність (п. 6 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року).  

Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323 КК України) 

– це будь-які умисні дії (умовляння, пропозиції, поради, переконування, 
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примушування, застосування насильства, погрози, шантаж тощо), спрямовані 

на збудження у такої особи бажання вживати допінг чи спробувати це зробити 

хоча б один раз. Такі дії можуть полягати у даванні тренерами, керівниками 

спортивних, культуристських чи інших товариств,  клубів, груп, секцій вказівок 

про застосування допінгу, у погрожуванні відрахуванням у разі відмови тощо 

(п. 13 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року).  

Під примушуванням неповнолітнього до участі у створенні творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокість (ч. 3 ст. 300 КК України), а також 

творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм 

порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України) розуміють будь-які умисні 

дії, поєднані із застосуванням фізичного (побої, тілесні ушкодження, катування 

тощо) чи психічного впливу (погрози застосувати насильство, знищити майно, 

розголосити певні відомості тощо) і спрямовані на те, щоб особа, яка не досягла 

18-річного віку, виступила автором (співавтором) відповідного твору або взяла 

участь у його створенні як актор, режисер, оператор тощо (постанова ПВСУ 

№ 2 від 27 лютого 2004 року).  

Залучення неповнолітнього до створення або утримання місць розпусти з 

метою наживи або без такої та до звідництва для розпусти (ч. 3 ст. 302 КК 

України) полягає у вчиненні будь-яких дій, спрямованих на те, щоб 

неповнолітній взяв безпосередню участь у відкритті місць розпусти під 

виглядом масажних кабінетів, лазень, нічних та стриптиз-барів, у доборі 

персоналу чи учасників розпусних дій, у придбанні або винайманні приміщень 

для їх утримання, у забезпеченні їх функціонування, у сприянні сексуальним 

стосункам між незнайомими людьми тощо, а також у розпусних діях. У разі 

залучення до створення чи утримання місць розпусти або до звідництва для 

розпусти неповнолітніх, які не досягли 16-річного віку, чи вчинення щодо них у 

подальшому розпусних дій, це потрібно розглядати за сукупністю злочинів, 

відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 302 і відповідною частиною ст. 156 

КК України (п. 16 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року).  
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Примушування чи втягнення неповнолітнього у заняття проституцією, 

тобто у надання сексуальних послуг за плату (ч. 3 ст. 303 КК України), 

здійснюється шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, 

знищення чи пошкодження майна, шантажу (наприклад, у формі погрози  

повідомити батькам, сусідам, товаришам неповнолітнього відомості, що його 

компрометують) або обману (наприклад, у формі обіцяння надати роботу 

масажистки, артистки, офіціантки, одружитися, сприяти участі в конкурсі без 

наміру виконати обіцяне). 

Якщо при цьому винними особами вчинюються й інші злочини, їхні дії 

кваліфікуються за ч. 3 ст. 303 КК України та статтями, якими передбачено 

відповідальність за ці злочини (наприклад, ст.ст. 121, 123, 152, 153 КК 

України).  

При вирішенні питання про покарання дорослих осіб, винних у  втягненні 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність, суди повинні 

суворо додержуватися вимог ст. 65 КК України. 

Визначаючи ступінь суспільної небезпечності такого злочину, треба 

враховувати форми і способи втягнення, ступінь негативного впливу на 

нормальний розвиток та здоров’я неповнолітніх, а також інші заподіяні 

злочином шкідливі наслідки. 

Втягнення неповнолітнього у злочинну чи іншу антигромадську 

діяльність батьками, опікунами, піклувальниками, педагогами, спортивними 

тренерами, керівниками практики студентів, наставниками неповнолітніх на 

підприємстві чи в установі, як правило, свідчить про підвищену суспільну 

небезпечність цих осіб (п. 18 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 2004 року). 

На високий ступінь їхньої суспільної небезпечності може вказувати й те, 

що вони втягнули у зазначену діяльність неповнолітніх, які перебували в 

матеріальній чи іншій залежності від них, а також те, що останніх було 

втягнено у злочинні групи, у вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, 

зокрема, поєднаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи зброї або 

посяганням на статеву свободу та статеву недоторканість особи. Важливо 
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наголосити, що суди мають зважено призначати покарання неповнолітнім, які 

вчинили злочини внаслідок втягнення їх у злочинну діяльність дорослими, і 

враховувати, що зазначена обставина, як правило, свідчить про меншу 

суспільну небезпечність цих неповнолітніх порівняно з тими, які вчинили такі 

ж злочини без впливу дорослих (п. 18 постанови ПВСУ № 2 від 27 лютого 

2004 року). 

Оцінюючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого неповнолітнім 

діяння, суди мають брати до уваги дані, що характеризують дорослу особу, яка 

втягнула його у злочин, ступінь її небезпечності, характер стосунків між ними, 

формальну чи неформальну залежність неповнолітнього тощо. При цьому 

необхідно враховувати, що відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України вчинення 

злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи 

іншу залежність належить до обставин, які пом’якшують покарання.  

При призначенні покарання за один і той самий злочин суд має 

диференційовано оцінювати особу неповнолітнього, а також дорослого, який 

втягнув його в цей злочин чи вчинив останній у групі з ним.  

У кожній справі слід ретельно з’ясовувати причини втягнення 

неповнолітніх в злочинну чи іншу антигромадську діяльність та умови, що 

цьому сприяли, і реагувати на них шляхом винесення окремих постанов 

(ухвал), які мають бути конкретними та відповідати встановленим обставинам.  

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може 

прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому 

судовому засіданні під час усього судового провадження або його окремої 

частини, якщо обвинувачений є неповнолітнім. У суді першої інстанції питання 

про те, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати 

судовий розгляд, вирішується у підготовчому провадженні (п. 2 ч. 2 ст. 315 

КПК України). Судове рішення у цьому випадку оголошується прилюдно з 

пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове 

засідання і яка на момент проголошення судового рішення підлягає 

подальшому захисту від розголошення.  
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Суд, вислухавши думку прокурора, захисника і законного представника 

неповнолітнього обвинуваченого, має право своєю ухвалою видалити його із 

зали судового засідання на час дослідження обставин, що можуть негативно 

вплинути на нього. 

Після повернення неповнолітнього обвинуваченого головуючий 

ознайомлює його з результатами дослідження обставин, проведеного за його 

відсутності, і надає йому можливість поставити запитання особам, які були 

допитані за його відсутності. 

У ст. 489 КПК України передбачено особливий порядок виклику 

неповнолітнього до суду через його батьків або інших законних представників. 

Інший порядок допускається лише у випадку, коли це обумовлено обставинами 

провадження. Наприклад, у разі, коли необхідно забезпечити термінову явку 

неповнолітнього, виклик може здійснюватися через посильного, або коли 

необхідно захистити неповнолітнього від впливу батьків, якщо відоме їхнє 

прагнення перешкодити встановленню істини у справі. Водночас привід до 

неповнолітнього не може бути застосований. 

Окрім того, згідно зі ст. 488 КПК України батьки або інші законні 

представники неповнолітнього беруть участь у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

Законних представників викликають у судове засідання. Їхнє неприбуття 

не означає, що розгляд судового провадження не відбудеться, крім випадків, 

коли суд визнає необхідною їх участь. Вони перебувають у залі судового 

засідання протягом усього судового провадження, а за потреби можуть бути 

допитані як свідки. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може 

зашкодити інтересам неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, суд за 

його клопотанням, клопотанням прокурора чи з власної ініціативи своєю 

ухвалою має право обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих процесуальних чи судових дій або усунути його від участі у 
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кримінальному провадженні та залучити замість нього іншого законного 

представника. 

Поданню такого клопотання прокурора повинно передувати ґрунтовне 

дослідження матеріалів провадження, а також взаємовідносин неповнолітнього 

з представниками, батьками або особами, які їх замінюють. 

Також варто наголосити, що обставини, передбачені у ст. 485 КПК 

України, обов’язково мають бути досліджені під час судового розгляду, навіть 

якщо вони ніким із учасників кримінального провадження не оспорюються і у 

справі застосовується ч. 3 ст. 349 КПК України – скорочений порядок 

дослідження доказів. Докази стосовно цих обставин обов’язково досліджуються 

і оцінюються судом, а також прокурором у судових дебатах [253, c. 719]. 

Так, наприклад, в ухвалі Апеляційного суду Полтавської області від 

18 вересня 2015 року [301] констатується: як убачається з вироку суду першої 

інстанції, останній виклав зміст обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 185 КК 

України і зазначив показання обвинуваченого, потерпілої та свідків. Висновок 

суду про те, що ОСОБА_3 не вчиняла інкримінованого йому злочину 

ґрунтується лише на показаннях потерпілої та свідків. При цьому у вироку 

відсутня оцінка інших доказів, які містяться в матеріалах кримінального 

провадження, зокрема: протоколу огляду місця пригоди, висновку 

дактилоскопічної експертизи, довідки з ломбарду «Скарбниця», протоколу 

огляду з фото таблицею від 25 березня 2014 року, протоколу огляду із фото 

таблицею від 7 квітня 2014 року, висновку товарознавчої експертизи, 

протоколу затримання ОСОБА_3, протоколу слідчого експерименту з 

фототаблицею від 26 березня 2014 року. Судом не надано оцінку наведеним 

доказам та не зазначені мотиви, з яких він відкидає докази обвинувачення, що є 

обов’язковим у разі ухвалення виправдувального вироку (згідно зі ст. 374 КПК 

України), про що цілком слушно заявляє у своїй апеляційній скарзі прокурор. 

Наведене колегія суддів вважає істотними порушеннями вимог 

кримінального процесуального закону, що відповідно до ст. 409 КПК України є 

підставою для скасування судового рішення. 
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Певні особливості існують у тактиці допиту прокурором неповнолітнього 

обвинуваченого. Загальний порядок допиту обвинуваченого в судовому 

засіданні регламентується ст. 351 КПК України.  

Якщо неповнолітній притягується до кримінальної відповідальності не 

вперше, поводить себе спокійно, іноді навіть «хизується» перед присутніми у 

залі й намагається виглядати «героєм», допит необхідно розпочати саме з 

обставин вчинення правопорушення. Прокурор має враховувати такі 

специфічні риси підліткової психіки, як схильність до фантазування, 

емоційність і нестабільність поведінки, відсутність життєвого досвіду, 

недостатня самокритичність. Особливості підліткового віку у психології 

отримали назву «підліткового комплексу», що характеризується значною 

самовпевненістю і безапеляційними судженнями про інших. Психологи 

зазначають, що для неповнолітніх, особливо у віці від 13 до 17 років, 

характерною є так звана полярність психіки, тобто у них уважність часом 

поєднується з разючою черствістю, хвороблива сором’язливість – з 

розпущеністю, показною незалежністю, боротьбою з авторитетами і 

загальноприйнятими правилами. Зазначене вище прокурор має враховувати під 

час проведення допиту й оцінки показань неповнолітнього обвинуваченого 

[251, с. 188–189]. 

Обов’язковим елементом тактики допиту і отримання достовірних 

показань є встановлення психологічного контакту з обвинуваченим. Якщо 

ставлення прокурора до судового процесу формальне, обвинувачений це відчує 

і відреагує відповідною поведінкою під час допиту. Тому прокурор повинен 

заздалегідь детально вивчити відомості про особу обвинуваченого, у судовому 

засіданні продемонструвати свою обізнаність з умовами життя 

неповнолітнього, його інтересами, ставити запитання, які виявляли б не лише 

негативні, а й позитивні сторони особистості та поведінки підлітка, а під час 

допиту – намагатися виявити найкращі риси його характеру [251, с. 189]. 

Запитання необхідно ставити у формі, зрозумілій для підлітка, з 

урахуванням його віку, загального розвитку й рівня освіти. Потрібно уникати 
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вживання термінів, незрозумілих для особи, яка не має юридичної освіти. 

Недопустимо ставити наступне запитання, не отримавши відповіді на 

попереднє. Якщо під час допиту неповнолітнього з’ясується, що низку 

обставин він забув або погано пам’ятає, прокурору доцільно заявити 

клопотання про дослідження інших доказів, зокрема і речових. Однак допомога 

прокурора підлітку в нагадуванні призабутих фактів не повинна містити 

жодних елементів спонукання [186, с. 41]. 

Отже, допит неповнолітнього обвинуваченого має свою специфіку, яку 

прокурор повинен враховувати. Однак у суді варто уникати перехресних 

допитів неповнолітнього і дорослого, особливо якщо певна доросла особа має 

вплив на підлітка або надає показання протилежні чи такі, що суперечать 

іншим зібраним у кримінальному провадженні доказам [253, с. 720]. 

Потрібно зауважити, що основним завданням прокурора в судовому 

слідстві є доказування фактичних обставин, які мають значення для справи. 

Саме на прокуророві, єдиному з-поміж інших учасників процесу лежить 

обов’язок доказування, зокрема і тягар доказування; лише прокурор як суб’єкт 

обвинувачення повинен надавати суду відповідні докази та доводити 

допустимість і належність кожного з них. Для доказування прокурор реалізує 

повноваження, надані йому кримінальним процесуальним законом, і може 

використовувати результати дослідження доказів, проведеного іншими 

учасниками процесу [98, с. 16]. 

Підсумком діяльності прокурора у судовому розгляді є його промова в 

судових дебатах, яка має певні особливості у зазначеній категорії кримінальних 

проваджень. Так, прокурор обов’язково повинен надати оцінку доказам на 

підтвердження обставин, передбачених у ст. 485 КПК України. Пропонуючи 

вид і міру покарання неповнолітньому обвинуваченому, прокурор має 

враховувати не лише загальні засади призначення покарання (ст. 65 КК 

України) та обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання (ст.ст. 66, 67 

КК України), а й обставини, визначені у ст. 103 КК України: умови життя та 
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виховання; вплив дорослих; рівень розвитку; інші особливості особи 

неповнолітнього [158, с. 361]. 

В. Остапець справедливо зауважує, що обсяг тієї чи іншої частини 

промови обумовлюється матеріалами кримінального провадження 

(кримінальної справи), результатами судового розгляду та вмінням прокурора 

логічно і правильно вибудувати свої думки з тим, щоб обґрунтувати власну 

позицію та зуміти здійснити профілактичний вплив на неповнолітнього 

обвинуваченого й інших учасників судового розгляду. Не менш важливим є 

питання композиційної побудови промови та правильне розміщення матеріалу. 

Вчена зазначає, що однією з особливостей промови прокурора у справах про 

злочини неповнолітніх є детальне розкриття характеристики особи 

неповнолітнього обвинуваченого й обґрунтування позиції щодо міри 

покарання, яка сприятиме перевихованню та подальшому правильному 

формуванню особистості неповнолітнього. Крім того, В. Остапець доводить, 

що важливе значення у цій категорії кримінальних проваджень має вміння 

прокурора використовувати риторичні засоби та психологічні прийоми, 

налагоджувати візуальний контакт із судовою аудиторією, а особливо з 

неповнолітнім обвинуваченим, та зовнішній вигляд ювенального прокурора 

[152, с. 11].  

Прокурор має застосовувати диференційований підхід до визначення 

покарання неповнолітньому й дорослому обвинуваченому, який втягнув його у 

злочинну діяльність. Особливо виваженого підходу прокурора потребує 

вмотивування застосовуваної міри покарання до неповнолітнього. Так, з 

обґрунтованістю покарання пов’язана обов’язковість його мотивування у 

вироку. Необхідність мотивування покарання ґрунтується на принципі єдності 

злочину і покарання, набуваючи у вироку своє конкретне вираження. 

Покарання може бути призначено лише в обвинувальному вироку, який 

констатує здійснення підсудним певного злочину. Тому мотивування, що 

обґрунтовує факт вчинення злочину і його кваліфікацію як свій наступний 

крок, передбачає і мотивування покарання, яке застосовується до засудженого. 
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Як застосування покарання неможливе без вчинення злочину, так і констатація 

у вироку винності підсудного в певному злочині неможлива без мотивування не 

тільки цього висновку суду, а й призначеного йому покарання [271, с. 12]. 

Під час свого виступу з обвинувальною промовою прокурору також 

доцільно надати оцінку діям або бездіяльності відповідних посадових осіб 

державних органів, а також підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, якщо це призвело до вчинення особою до 18 років кримінально 

караного діяння. 

У ст. 51 КК України передбачено для дорослих 12 видів кримінальних 

покарань, із яких десять є основними та чотири – додатковими. Два види 

покарань – штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю – можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові. 

Статтею 98 КК України встановлено п’ять видів покарань, які можуть 

бути застосовані як основні до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

злочину: штраф; громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі 

на певний строк. 

До неповнолітніх можуть бути застосовані лише два види додаткових 

покарань: штраф (якщо він передбачений санкцією закону, згідно з яким 

засуджується особа) та позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю (ч. 2 ст. 98 КК України). 

Крім того, прокурор повинен враховувати особливості відшкодування 

майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 

вчиненим неповнолітнім. Зокрема, відповідно до ст. 1179 ЦК України 

неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних 

підставах, якщо вона має достатньо майна для її відшкодування. За відсутності 

у неповнолітнього майна, достатнього для відшкодування завданої шкоди, 

остання відшкодовується у частці, що не вистачає, або в повному обсязі його 

батьками (усиновителями), піклувальником чи закладом, який за законом 

здійснює функції піклувальника, якщо вони не доведуть, що шкоду було 

завдано не з їхньої вини. У таких випадках перелічені особи визначаються 
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цивільними відповідачами (ст. 62 КПК України), які відповідають у 

субсидіарному порядку [158, с. 361].  

Також слід зазначити, що, у ст. 1182 ЦК України передбачено спеціальну 

відповідальність за шкоду, завдану спільними діями кількох неповнолітніх осіб. 

Шкода відшкодовується неповнолітніми у частці, яка визначається за 

домовленістю між ними, а за неможливості досягнення домовленості – за 

рішенням суду. При цьому суд повинен взяти до уваги ступінь участі кожного 

неповнолітнього у заподіянні шкоди. Необхідно наголосити, що домовленості 

повинні досягти самі неповнолітні особи, а не їхні батьки (усиновителі) або 

піклувальники. Останні будуть притягнуті до субсидіарної (додаткової) 

відповідальності у визначених частках, навіть якщо вони не згодні з розподілом 

часток неповнолітніх [186, с. 55]. 

Якщо у момент заподіяння шкоди кількома неповнолітніми підсудними 

один із них перебував у закладі, який згідно із законом здійснює функції 

піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка 

визначається за рішенням суду [186, с. 55]. 

Шкода, заподіяна неповнолітньою особою після набуття нею повної 

цивільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних 

підставах (ст. 1180 ЦК України). Неповнолітня особа набуває повної цивільної 

дієздатності відповідно до ст. 34 ЦК України з моменту реєстрації шлюбу, яка 

зберігається і після припинення шлюбу чи визнання його недійсним. З моменту 

реєстрації шлюбу неповнолітній підсудний самостійно відшкодовує заподіяну 

ним шкоду, а батьки й інші особи не несуть матеріальної відповідальності за дії 

таких неповнолітніх і не можуть визнаватись цивільними відповідачами, проте 

відповідно до вимог кримінального процесуального закону вони визнаються 

законними представниками і беруть участь у розгляді справи в суді до 

досягнення повноліття [158, с. 361]. 

Відповідно до ст. 35 ЦК України повна цивільна дієздатність може бути 

надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а 

також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. 
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Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу 

опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою 

батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди 

повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. 

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 

16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності 

письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки 

та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі 

фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної 

реєстрації її як підприємця. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, 

поширюється на всі цивільні права й обов’язки. У разі припинення трудового 

договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй 

повна цивільна дієздатність зберігається. 

Батьки, позбавлені батьківських прав, зобов’язані відшкодувати шкоду, 

завдану неповнолітніми, протягом трьох років після позбавлення їх 

батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком 

невиконання ними своїх батьківських обов’язків (ст. 1183 ЦК України). 

Згідно зі ст. 129 КПК України суд зобов’язаний задовольнити цивільний 

позов повністю або частково чи відмовити в ньому у разі ухвалення 

обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру.  

У контексті цього підрозділу доцільно звернутися до окремих 

проблемних аспектів перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх. Так, згідно зі ст. 392 КПК України в апеляційному 

порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами 

першої інстанції і не набрали законної сили, а саме: 1) вироки, крім випадків, 

передбачених ст. 394 КПК України; 2) ухвали про застосування чи відмову у 

застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру; 3) інші 

ухвали у випадках, передбачених КПК України. 
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Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених ч. 1 цієї статті, окремому 

оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених КПК України. 

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на 

судове рішення, передбачене ч. 1 цитованої статті. В апеляційному порядку 

також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених 

КПК України. 

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 393 КПК України апеляційну скаргу мають 

право подати обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, 

його законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів 

обвинуваченого, а також законний представник, захисник неповнолітнього чи 

сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування 

примусового заходу виховного характеру, – в частині, що стосується інтересів 

неповнолітнього. 

Окрім того, у законодавстві не визначено, що потрібно розуміти під 

інтересами неповнолітнього. За таких обставин прокурору надзвичайно 

важливо докладно проаналізувати обставини провадження, а також причину 

подання представником і захисником апеляційної скарги. 

Потрібно зазначити, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 401 КПК України копія 

ухвали про відкриття апеляційного провадження надсилається прокурору разом 

з копіями апеляційних скарг суддею-доповідачем протягом десяти днів після 

відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду 

першої інстанції. 

Проте для надання достатнього часу прокурору для ознайомлення з 

мотивами, якими керувалися представник або захисник неповнолітнього при 

поданні апеляційної скарги вбачається за доцільне апеляційну скаргу та 

додатки до неї направляти прокурору одночасно з надсиланням її і матеріалів 

кримінального провадження до суду апеляційної інстанції, про що внести 

відповідну норму до ст. 397 КПК України. 
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Потрібно також зазначити, що обвинувачений підлягає обов’язковому 

виклику на судове засідання для участі в апеляційному розгляді, якщо в 

апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища або 

якщо суд визнає обов’язковою його участь, а обвинувачений, який утримується 

під вартою, – також у разі, якщо про це надійшло його клопотання (ч. 4 ст. 401 

КПК України). 

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 412 «Істотні порушення вимог кримінального 

процесуального закону» КПК України, судове рішення у будь-якому разі 

підлягає скасуванню, якщо судове провадження здійснено за відсутності 

обвинуваченого, крім випадків, передбачених ч. 3 ст. 323 чи ст. 381 КПК 

України. 

Зауважимо, що у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх» від 18 липня 2013 року № 223-1134/0/4-13 

зазначено, що участь захисника в судовому провадженні під час розгляду 

кримінального провадження, а також перегляду судових рішень за 

результатами судового розгляду щодо неповнолітніх має бути забезпечено в 

судах усіх інстанцій незалежно від стадії судового провадження та суб’єкта 

оскарження. 

Отже, прокурору доцільно особливу увагу звертати на додержання права 

неповнолітнього на захист, зокрема, в контексті його участі в апеляційному 

розгляді поданої скарги. Також обов’язково має бути забезпечено учать його 

законних представників. 

 

3.3 Застосування примусових заходів виховного характеру  

 

Відповідно до ст. 97 КК України неповнолітнього, який уперше вчинив 

злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може 

бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення 

можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до 
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неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені ч. 2 

ст. 105 КК України. 

Примусові заходи виховного характеру, передбачені ч. 2 ст. 105 КК 

України, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

КК України. 

У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до 

нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він 

притягується до кримінальної відповідальності. 

Варто зауважити, що метою примусових заходів виховного характеру, 

застосовуваних до неповнолітніх, є: припинення злочинної діяльності підлітків 

і залучення їх до позитивної соціальної діяльності, зокрема і шляхом усунення 

причин та умов, що формують протиправні дії; виправлення неповнолітнього за 

допомогою примусових заходів виховного характеру, а також попередження 

вчинення нових злочинів з боку підлітка та інших осіб [328, с. 7]. 

У Постанові ПВСУ «Про практику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 року 

№ 2 визначено, що примусові заходи виховного характеру, зокрема, 

застосовують: 

– у разі постановлення судом рішення про звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 97 КК України; 

– до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння (ч. 2 ст. 97 КК України); 

– при звільненні неповнолітнього від покарання відповідно до ч. 1 ст. 105 

КК України. 

Якщо в матеріалах провадження крім зазначених наявні й інші підстави 

для звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності (наприклад, 

передбачені ст.ст. 45–49 КК України), які за правовими наслідками є більш 
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сприятливими для забезпечення його інтересів, мають бути обрані саме ці 

підстави (п. 2). 

У ст. 497 КПК України визначено, що у випадку, коли під час досудового 

розслідування прокурор дійде висновку про можливість виправлення 

неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального 

проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої 

тяжкості без застосування кримінального покарання, він складає клопотання 

про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру і надсилає його до суду. 

Із підстав, передбачених ч. 1 ст. 497 КПК України, клопотання про 

застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру може бути складене і надіслане до суду за умови, що 

неповнолітній обвинувачений та його законний представник проти цього не 

заперечують. Під час судового розгляду суд за наявності підстав, визначених у 

ч. 1 цієї статті, може прийняти рішення про застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність. 

Відповідно до ст. 498 КПК України кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення 

особою, яка після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність. 

Пункт 8.7 наказу Генерального прокурора України № 16 гн зобов’язує 

прокурорів використовувати надані законом повноваження щодо звернення до 

суду з клопотанням про застосування до неповнолітнього, який уперше вчинив 

злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, 

примусових заходів виховного характеру. 



 
215 

Перед підготовкою клопотання прокурору потрібно всебічно з’ясувати 

обставини, визначені у ст.ст. 91, 485 КПК України, а також найбільш повні дані 

про батьків (осіб, які їх замінюють) неповнолітнього (наявність у них 

судимостей, позбавлення їх батьківських прав, їхній спосіб життя, здатність 

забезпечити виховний вплив на неповнолітнього та постійний контроль за його 

поведінкою). 

Говорячи безпосередньо про примусові заходи виховного характеру, 

необхідно наголосити, що застереження є одним із найм’якіших заходів 

виховного характеру, воно може полягати у роз’ясненні судом 

неповнолітньому наслідків його дій – шкоди, завданої охоронюваним законом 

правам особи (осіб), інтересам суспільства або держави, – та в оголошенні 

неповнолітньому осуду за ці дії, а також передбачати попередження про більш 

суворі правові наслідки, які можуть настати в разі продовження ним 

протиправної поведінки чи вчинення нового злочину (постанова ПВСУ № 2). 

Під обмеженням дозвілля і встановленням особливих вимог щодо 

поведінки неповнолітнього можна розуміти обмеження перебування поза 

домівкою в певний час доби; заборону відвідувати певні місця, змінювати без 

згоди органу, який здійснює за ним нагляд, місце проживання, навчання чи 

роботи, виїжджати в іншу місцевість; покладення обов’язку продовжити 

навчання, пройти курс лікування (за наявності хворобливого потягу до 

спиртного або в разі вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів) тощо (постанова ПВСУ № 2). 

Варто звернути увагу на те, що передача неповнолітнього під нагляд 

батьків або осіб, які їх заміняють, допускається лише за наявності даних про те, 

що вони здатні забезпечити позитивний виховний вплив на нього та постійний 

контроль за його поведінкою, мають авторитет в очах дитини. 

Цілком неприпустимо передавати неповнолітнього під нагляд батька чи 

матері, які позбавлені батьківських прав, а також батьків чи інших осіб, котрі 

через свою поведінку не здатні позитивно впливати на нього. Хоча в законі не 

передбачено обов’язкове отримання згоди батьків або осіб, які їх заміняють, на 
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передачу їм неповнолітнього під нагляд, суд має отримати таку згоду (п. 7 

постанови ПВСУ № 2). 

Закон передбачає можливість передання неповнолітнього під нагляд 

педагогічного (за місцем навчання) чи трудового (за місцем роботи) колективу 

– за згодою цього колективу, а також під нагляд окремих громадян – на їхнє 

прохання. При цьому як педагогічний чи трудовий колектив, так і окремий 

громадянин, мають бути спроможні здійснювати виховний вплив на 

неповнолітнього, постійно й належним чином контролювати його поведінку та 

зобов’язані це робити (п. 7 постанови ПВСУ № 2). 

Покладення обов’язку відшкодувати заподіяні майнові збитки як 

примусовий захід виховного характеру можна застосовувати лише до 

неповнолітнього, який досяг 15 років, має майно чи кошти, що є його 

власністю, або самостійно одержує заробіток (заробітну плату, стипендію 

тощо). В ухвалі суд повинен зазначити розмір збитків, що підлягають 

відшкодуванню, та строки виконання цього рішення (п. 8 постанови ПВСУ 

№ 2).  

Важливо зазначити, що до спеціальних навчально-виховних установ, 

відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 105 КК України, направляються неповнолітні, які 

вийшли з-під контролю батьків чи осіб, які їх заміняють, не піддаються 

виховному впливу та не можуть бути виправлені шляхом застосування інших 

примусових заходів виховного характеру (п. 9 постанови ПВСУ № 2). 

Виходячи з поняття «неповнолітній», а також із того, що примусові 

заходи виховного характеру крім неповнолітніх застосовуються й до осіб, які 

вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України, до досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, у п.п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 105 КК 

України слово «неповнолітнього» доцільно замінити на слово «дитини».  

Також пропонується наказ Генерального прокурора України № 16 гн 

доповнити положенням такого змісту: «Перед звернення до суду з клопотанням 

про застосування примусових заходів виховного характеру особливу увагу 
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приділяти встановленню причин і умов, що сприяли вчиненню злочину 

неповнолітнім або особою, яка до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України. 

Встановлювати дані, що є складовою ефективного впливу на особу, до 

якої застосовані такі заходи (авторитет батьків або осіб, що їх замінюють, 

представників педагогічного або трудового колективу тощо). 

Вживати заходів щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

протиправними діями особи, до якої застосовано примусові заходи виховного 

характеру». 

Варто зауважити, що представники органу у справах дітей, на який 

покладено виконання судового рішення про застосування до дитини 

примусових заходів виховного характеру, зобов’язані здійснювати ефективний 

контроль за її поведінкою і в разі ухилення від застосування призначеного 

судом заходу постійно аналізувати й усувати причини ухилення та запобігати 

йому в подальшому (п. 3 постанови ПВСУ № 2). 

Ухиленням від виконання примусових заходів виховного характеру 

потрібно вважати таку поведінку неповнолітнього, коли він без поважних 

причин протягом установленого строку систематично порушує або не виконує 

умови застосування визначеного судом заходу (заходів) – не дотримує 

встановлених судом обмежень свободи дій або вимог щодо його поведінки; не 

піддається виховному впливу та ухиляється від контролю батьків чи осіб, які їх 

заміняють, педагогічного або трудового колективу; відмовляється 

відшкодувати майнові збитки; не виконує умов угоди про примирення; 

самовільно залишає школу чи училище соціальної реабілітації або 

систематично порушує порядок перебування в цих установах тощо (п. 3 

постанови ПВСУ № 2). 

Отже, пропонується у наказі Генерального прокурора України № 16 гн 

також закріпити норму, яка б зорієнтовувала прокурорів на забезпечення 

додержання законів особами, на яких покладено виконання судового рішення 
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про застосування до дитини примусових заходів виховного характеру, та у разі 

виявлення випадку неналежного виконання вказаними особами покладених на 

них обов’язків ініціювати питання про їх заміну або про притягнення до 

передбаченої законом відповідальності, якщо їхня бездіяльність призвела до 

вчинення нових правопорушень особою, до якої застосовано примусові заходи 

виховного характеру. 

Певні особливості має участь прокурора у судовому розгляді 

кримінальних проваджень про застосування примусових заходів виховного 

характеру. Процесуальний порядок їх застосування до неповнолітніх 

передбачений у ст.ст. 497, 498–502 КПК України.  

Категорії неповнолітніх, до яких вони застосовуються: 

– особи, які в період від 11 років до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинили суспільно небезпечне діяння 

(ч. 2 ст. 97 КК України); 

– неповнолітні у віці від 14 до 18 років, які вперше вчинили кримінальне 

правопорушення невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 

тяжкості (ч. 1 ст. 97 КК України) і звільняються від кримінальної 

відповідальності; 

– неповнолітні у віці від 14 до 18 років, які вчинили кримінальні 

правопорушення невеликої або середньої тяжкості й звільняються від 

покарання (ч. 1 ст. 105 КК України).  

Відповідно до норми ч. 4 ст. 286 КПК України рішення про звільнення 

неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або 

необережний злочин середньої тяжкості, від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 97 КК України має право прийняти і суд під час здійснення 

судового провадження щодо провадження, яке надійшло до нього з 

обвинувальним актом, якщо сторона кримінального провадження звернеться до 

суду з відповідним клопотанням. 

За результатами досудового розслідування щодо особи, яка після 

досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може наставати 
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кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом про кримінальну 

відповідальність, прокурор затверджує складене слідчим або самостійно 

складає клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру і надсилає його до суду. 

Застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного 

характеру – це не обов’язок, а право суду, він може за наявності для цього 

підстав постановити ухвалу про відмову в їх застосуванні (ч. 2 ст. 500 КПК 

України). 

При цьому застосування примусових заходів виховного характеру при 

звільненні неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності та 

покарання не треба плутати із застосуванням виховних заходів до осіб, які 

досягли 11 років, але до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинили суспільно небезпечні діяння, що підпадають під 

ознаки діянь, передбачених Особливою частиною КК України. У цьому 

випадку кримінальна відповідальність не настає тому, що відсутній її суб’єкт, у 

зв’язку з чим не повинно бути і звільнення від неї із застосуванням заходів 

кримінально-правового примусу, а має йтися про спеціальний вид впливу. Цим 

видом впливу є примусові заходи виховного характеру, які у разі їх 

застосування судом (у постанові або ухвалі) до осіб, які досягли 11 років, але до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили 

суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діянь, передбачених 

Особливою частиною КК України, незалежно від бажання останніх, 

реалізуються у формі соціального захисту суспільства від протиправних 

посягань неповнолітніх осіб [328, с. 9].  

Згідно зі ст. 105 КК України неповнолітній, який вчинив злочин 

невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, 

якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної 

поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування 

покарання. 
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У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи 

виховного характеру: 1) застереження; 2) обмеження дозвілля і встановлення 

особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 3) передача неповнолітнього 

під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, або під нагляд педагогічного чи 

трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання; 4) покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має 

майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових 

збитків; 5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної 

установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не 

перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та 

порядок їх залишення визначаються законом. 

До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів 

виховного характеру, що передбачені у ч. 2 ст. 105 КК України. Тривалість 

заходів виховного характеру, передбачених у п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 105 КК України, 

встановлюється судом, який їх призначає.  

Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому 

вихователя в порядку, передбаченому законом. 

Необхідно зауважити, що на врегулювання питань щодо звільнення особи 

від відповідальності та застосування примусових заходів виховного характеру 

спрямовані норми КПК України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Так, згідно 

з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності 

у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

У суді досліджуються докази вчинення неповнолітнім або суспільно 

небезпечного діяння (якщо він не досяг віку кримінальної відповідальності), 

або кримінального правопорушення.  

Вичерпний перелік примусових заходів виховного характеру передбачено 

ч. 2 ст. 105 КК України. 

Зокрема, застереження є найбільш м’яким із цих заходів, має разовий 

характер та полягає у роз’ясненні неповнолітньому наслідків його дій. 



 
221 

Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог щодо поведінки 

неповнолітнього – обмеження перебування поза домівкою в певний час доби; 

заборона відвідувати певні місця, змінювати без згоди органу, який здійснює за 

ним нагляд, місце проживання, навчання чи роботи, виїжджати в іншу 

місцевість; покладення обов’язку продовжити навчання, пройти курс лікування 

(за наявності хворобливого потягу до спиртного або в разі вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів) тощо (п. 6 постанови 

ПВСУ № 2).  

Відповідно до ч. 3 ст. 105 КК України суд у кожному конкретному 

випадку встановлює певний строк, протягом якого органи, що здійснюють 

контроль та нагляд за поведінкою неповнолітнього, повинні пред’являти 

особливі вимоги щодо неї, а неповнолітній зобов’язаний їх дотримуватись. З 

урахуванням даних про особу неповнолітнього та характеру вчиненого ним 

злочину чи суспільно небезпечного діяння суд визначає, які види дозвілля 

необхідно обмежити, а які – заборонити (п. 6 постанови ПВСУ № 2).  

Передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи 

під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також 

окремих громадян на їхнє прохання допускається лише за наявності даних про 

те, що вони здатні забезпечити позитивний вплив на неповнолітнього та 

постійний контроль за його поведінкою (п. 7 постанови ПВСУ № 2). 

Отже, у чинному законодавстві не встановлено, які критерії повинен 

враховувати суд, визначаючи осіб, на яких покладається обов’язок щодо 

нагляду за неповнолітнім та проведення з ним виховної роботи. Тому 

прокурору надзвичайно важливо звернути увагу на те, чи сприятиме 

досягненню мети вжиття примусових заходів до неповнолітнього, а також те, 

чи здатна визначена судом особа забезпечити виховний вплив і запобігти 

вчиненню нових злочинів засудженим.  

Покладення на неповнолітнього обов’язку відшкодувати заподіяні 

майнові збитки можна застосовувати лише до неповнолітнього, який досяг 15-

річного віку, має майно чи кошти, що є його власністю, або самостійно одержує 



 
222 

заробіток (заробітну плату, стипендію тощо). У постанові (ухвалі) суд повинен 

зазначити розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, та строки виконання 

цього рішення (п. 8 постанови ПВСУ № 2). 

Вирішуючи питання про направлення неповнолітнього до спеціальної 

навчально-виховної установи для дітей і підлітків, необхідно враховувати 

положення, передбачені Законом України «Про органи і служби у справах дітей 

і спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року, Інструкції про медичне 

обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та  

професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які 

потребують особливих умов виховання, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я і Міністерства освіти України від 5 травня 1997 року 

№ 131\131.  

Згідно з п. 11 Інструкції № 131\131 до цих установ не можуть бути 

направлені діти і підлітки, які мають психічні захворювання, туберкульоз, 

ревматизм, уроджені вади серця, інфекційні та венеричні хвороби, низку 

хронічних захворювань, таких як виразкова хвороба шлунку, бронхіальна астма 

з тяжкими частими нападами, захворювання крові, цукровий діабет, а також 

хворі на СНІД тощо. До них застосовуються інші заходи виховного характеру 

[68].  

До спеціальних навчально-виховних установ належать загальноосвітні 

школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації, 

засади діяльності яких визначено Законом України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року. Мережа 

цих установ і Положення про них затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України «Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для 

дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання» від 13 жовтня 

1993 року № 859. 

Зазначати конкретну школу або училище та їх місцезнаходження суду в 

ухвалі не потрібно, оскільки це питання вирішує відповідний орган освіти. 

Виняток можливий у випадку, коли необхідно убезпечити неповнолітнього від 
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негативного впливу з боку батьків або осіб, які можуть схилити його до 

вчинення нових злочинів, і тому його доцільно направити до навчально-

виховної установи, що розташована в іншій області (регіоні) (п. 12 постанови 

ПВСУ № 2). 

КК України допускає можливість застосування до неповнолітнього 

одночасно кількох примусових заходів виховного характеру (ч. 3 ст. 105 КК 

України). Це розширює можливості забезпечення їх виховного впливу. 

Найбільш доцільним може бути призначення взаємодоповнюючих заходів 

(скажімо, передача під нагляд і обмеження дозвілля та встановлення особливих 

вимог до неповнолітнього). 

Клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру може бути оскаржено в апеляційному порядку (ч. 4 ст. 314 

КПК України). 

Ухвала, постановлена за результатами розгляду клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру, може бути оскаржена 

протягом 30 днів з дня її проголошення. 

На рішення суду про застосування до неповнолітнього примусових 

заходів виховного характеру мають право подати клопотання сам 

неповнолітній, його законний представник і захисник у частині, що стосується 

інтересів неповнолітнього. 

 

3.4 Діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності 

неповнолітніх 

 

У Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період 

до 2015 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

29 вересня 2010 року № 1911-р) визначено, що поширення дитячої 

бездоглядності і безпритульності, яке відбувається, зокрема, через зменшення 

кількості позашкільних гуртків і секцій, призводить до збільшення кількості 



 
224 

правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, випадків втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність [240]. 

Основними проблемами у вказаній сфері, які потребують розв’язання, є: 

– недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінансового, 

кадрового та інформаційного забезпечення профілактики правопорушень;  

– неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на 

усунення причин та умов вчинення правопорушень, профілактичної роботи з 

особами, схильними до їх вчинення; 

– низький рівень правової культури населення, роз’яснювальної роботи з 

формування відповідального ставлення громадян до питань дотримання 

законності, особистої участі в охороні громадського порядку, профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю; 

– відсутність дієвого механізму участі громадськості у забезпеченні 

правопорядку в державі; 

– недостатня увага органів державної влади до питань організації 

дозвілля молоді, її зайнятості та відпочинку; 

– недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з 

місцевими органами влади з питань розроблення конкретних заходів, 

спрямованих на посилення ефективності профілактики правопорушень. 

Потрібно зазначити, що відповідно до п. 4.8. Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року» (затверджена Законом України від 5 березня 2009 року 

№ 1065-VI) метою захисту прав дітей, які вчинили правопорушення, є 

профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості 

злочинів, учинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних 

установах для  дітей у відповідність до міжнародних стандартів [204]. 

Зокрема, засобами активізації профілактичної роботи з метою запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі у програмі визначено:  

– запровадження у практику новітніх методів і форм роботи з дітьми, 

схильними до правопорушень; 
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– підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань. 

Крім того, одним із основних завдань у вказаній сфері є вдосконалення 

моніторингу щодо:  

– стану дитячої злочинності та злочинів, учинених проти дітей; 

– стану дотримання прав, а також створення умов для перебування дітей у 

приймальниках-розподільниках для дітей органів Національної поліції, слідчих 

ізоляторах, спеціальних виховних установах Державного департаменту України 

з питань виконання покарань (Міністерства юстиції України), школах 

соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації органів 

освіти;  

– забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у 

спеціальних виховних установах Державного департаменту України з питань 

виконання покарань або звільнені з них, для чого: 

– забезпечити дотримання прав на житло відповідно до законодавства 

України для неповнолітніх, звільнених із спеціальних виховних установ 

Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також 

влаштування їх на роботу чи навчання;  

– вжити заходів щодо зменшення кількості випадків повторного вчинення 

злочинів дітьми до кінця 2016 року не менш як на 20%; 

– вивчити можливість створення системи ювенальної юстиції в рамках 

проведення реформи судової системи з метою поліпшення національного 

законодавства у сфері захисту прав дітей, удосконалення превентивної і 

профілактичної роботи з метою запобігання вчиненню дітьми злочинів та 

інших правопорушень, створення ефективної системи реабілітації 

неповнолітніх правопорушників. 

У Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні 

(схвалена Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011) 

передбачається, що для досягнення поставленої мети необхідно: 

– удосконалити систему профілактики дитячої злочинності на основі 

застосування відновних і проактивних методик; 
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– забезпечити ефективне правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення, з урахуванням вікових, соціально-психологічних, 

психофізичних та інших особливостей розвитку; 

– сприяти розвитку відновного правосуддя; 

– створити ефективну систему реабілітації неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення, з метою їх перевиховання та ресоціалізації [241]. 

Система профілактики злочинності та злочинів неповнолітніх у сучасних 

умовах має враховувати позитивний досвід і водночас – нові вимоги 

суспільства. При цьому маються на увазі: 

– поєднання державних і суспільних засад, сил і ресурсів такої 

діяльності; 

– здійснення комплексного впливу на особу, середовище, діяльність 

суб’єктів виховання і профілактики, громадську думку; 

– розподіл функцій між окремими учасниками профілактичної 

діяльності з тим, щоб уникнути дублювання; 

– визначення сфери застосування заходів виховання, забезпечення 

нормальних життєвих умов, соціальної допомоги і власне 

профілактики, включаючи правові її форми; 

– перехід у разі необхідності від переважно загальновиховних до 

правових заходів впливу, забезпечення достатності й своєчасності 

цього впливу [243, c. 290]. 

Психологи зауважують, що розвиток протиправної поведінки підлітків 

обумовлений глибинними деформаціями особистісних функцій і структур, а 

також взаємовідносин особистості, яка формується, з соціумом. До основних 

складових характеристики протиправної поведінки належать:   

– характер та ступінь неприйняття підлітком правових норм; мотиваційні 

установки, які обумовлюють це неприйняття;  

– деіндивідуалізоване сприйняття стереотипів протиправної поведінки; 

недостатня сформованість навчальної діяльності та педагогічна занедбаність;  
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– порушення у сфері емоційно-комунікативних (міжособистісних) 

відносин; ослаблення функції саморегуляції, рефлексії, образу «Я»; 

– дезорієнтація в соціумі, яка обумовлена низьким рівнем соціалізації; 

конфліктність у процесі педагогічного спілкування [291, с. 7]. 

На першому місці серед спонукань неповнолітніх до порушення закону – 

перекручений, неправильно зрозумілий авторитет серед однолітків, що для 

правопорушника в тій або іншій ситуації є більш важливим, ніж інтереси 

суспільства та його членів. Порушує закон той, хто в стані сп’яніння, 

перебуваючи під впливом групи, не вміє правильно оцінити спонукання, 

виявляється нездатним осмислити його та в результаті втрачає почуття 

відповідальності за свої вчинки [156, с. 155]. 

Найбільш поширеними мотивами вчинення злочинів підлітками є: 

прагнення, зокрема і шляхом порушення закону, продемонструвати перед 

товаришами сміливість, хоробрість, рішучість; безглузда рішучість до дій 

полягає у необдуманому суспільно небезпечному діянні; корисливе ставлення 

до предмета домагання, заради якого неповнолітній готовий порушити правові 

заборони [153, с. 5]. 

До основних соціально-психологічних факторів формування особи 

неповнолітнього злочинця належать: вплив сім’ї; недоліки у шкільному 

вихованні, серед яких формальний характер виховної роботи, відсутність 

зацікавленості вчителів у встановленні контакту з учнями та їх батьками, а 

також у створенні гуртків, низький рівень професіоналізму; бездоглядність і 

безпритульність; неофіційні джерела формування правових знань; особливості 

перехідного віку; психічні аномалії, які є підґрунтям виникнення соціально-

психологічної деформації особи [278, с. 144]. 

Отже, на формування правопорядку неповнолітнього порушника впливає 

безліч обставин. Одні з них відіграють роль безпосередніх причин злочинних 

діянь. Вони визначають процес формування суспільно шкідливих спонукань і 

посягань, а також особливості їхнього втілення в небезпечні для оточуючих дії 

та вчинки. Інші виступають як умови, що визначають збереження цих причин і 
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полегшують їхній прояв у злочинах неповнолітніх. Вони, як правило, 

підсилюють дію причин злочинних діянь і є тим обов’язковим чинником, на 

якому й реалізуються причини суспільно небезпечної діяльності підлітків та 

юнаків. Передусім вплив на неповнолітнього мають негативні фактори 

сімейного виховання та побуту. Будь-яка категорія неповнолітніх злочинців 

набуває свій перший негативний досвід у сімейному та побутовому оточенні. 

Саме це оточення вносить у програму спонукальних мотивів і поведінки 

неповнолітнього ті негативні риси, які проявляються потім у злочинних та 

аморальних діях [156, с. 158]. 

Науковці також наголошують на негативному впливі ЗМІ на поведінку 

підлітків. Так, О. Бугера зауважує, що вони впливають на поведінку 

неповнолітніх, як правило, не ізольовано від впливу інших причин та умов. 

Якщо підлітки внаслідок неналежного попереднього формування їх особистості 

вже мають негативні погляди різного спрямування і практично схильні до 

вчинення злочинів, то негативний вплив ЗМІ може породжувати впевненість у 

можливості та доцільності вчинити злочин. Засоби масової інформації 

непродуманою рекламою алкогольних напоїв, високого життєвого рівня тощо, 

можуть сприяти і формувати у підлітків шкідливі потреби, неспіврозмірність 

між потребами та можливістю їхнього задоволення, що лежать в основі 

багатьох злочинів. Негативні вчинки телегероїв нерідко слугують прикладами і 

для злочинної поведінки неповнолітніх. Негативний вплив ЗМІ, зокрема 

телебачення, може формувати схильність особи до насильницьких еталонів 

статевої поведінки, намагання задовольнити потреби, зокрема і матеріального 

плану, за рахунок вчинення злочинів [28, с. 9]. 

Психологи також виділяють три рівні профілактики злочинності 

неповнолітніх: рання (первинна), вторинна та третинна [124, с. 96]. Так, рання 

(первинна) профілактика визначається як сукупність заходів, що здійснюються 

державними органами і громадськими організаціями для: покращення умов 

життя та виховання неповнолітніх у випадках, коли зовнішні обставини 

загрожують їхньому нормальному розвитку; знешкодження джерел 
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антисоціального впливу на них; корекції розвитку особистості неповнолітніх, 

які мають некримінальні відхилення в поведінці. 

Вторинна профілактика полягає в усуненні факторів, що зумовили 

злочини неповнолітніх, з метою запобігання можливості їх вчинення у 

майбутньому. Сюди належать: а) своєчасне припинення злочинів, 

унеможливлення їх продовження; б) порушення кримінальної справи, вибір 

запобіжних заходів; в) забезпечення виховно-профілактичного впливу 

кримінально-процесуальними методами; г) застосування правових заходів до 

осіб, які залучили неповнолітніх до злочинної діяльності, або тих, хто не 

виконує своїх обов’язків щодо виховання дітей; ґ) оздоровлення соціально-

психологічного середовища дітей і молоді. 

Третинна профілактика спрямована на боротьбу з рецидивною 

злочинністю. Вона передбачає такі заходи: а) перевиховання та виправлення 

неповнолітніх злочинців; б) надання допомоги в працевлаштуванні особам, 

звільненим із місць позбавлення волі; в) усунення джерел криміногенного 

впливу на них у побутовому оточенні. 

Дослідження спеціальної наукової літератури та європейських 

законодавчих джерел дає підстави розглядати загальносоціальне (первинне) 

запобігання злочинності неповнолітніх як комплекс різноманітних за 

характером заходів, прямо не спрямованих на її запобігання, але таких, що 

здатні впливати на скорочення її кількісних і якісних показників. Спеціально-

кримінологічне запобігання – як заходи вторинного й третинного запобігання – 

прямо стосується обмеження дії різних криміногенних чинників. При цьому 

заходи загального та спеціального запобігання підлітковій злочинності мають 

взаємозалежний і взаємодоповнювальний характер. І головне, що керівництво 

правоохоронних органів більшості країн-учасниць ЄС не має на меті усунення, 

повну нейтралізацію чи ліквідацію злочинності, зокрема і неповнолітніх, а 

намагається зменшити її кількісно-якісні показники й утримати в менших 

масштабах шляхом запровадження запобіжних стратегій та реалізації 

спеціальних програм [22, с. 17]. 
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Таким чином, профілактика підліткової злочинності – це комплексна 

проблема, вирішення якої потребує об’єднання передових наукових зусиль у 

галузі юридичних наук, психології, педагогіки тощо. 

Водночас, говорячи про профілактику дитячої злочинності в межах 

юридичної науки, доцільно зауважити, що здійснення такої діяльності 

неможливе без визначення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину 

особою до 18 років та реагування на них, особливо якщо до такого негативного 

соціального явища призвела бездіяльність або неналежна діяльність 

уповноважених органів державної влади. Зауважимо, що у Кримінально-

процесуальному кодексі України 1960 року це питання було врегульовано 

ст. 23-1, в якій зазначалося: орган дізнання, слідчий, прокурор, встановивши 

причини і умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у відповідний 

державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання про 

вжиття заходів для усунення цих причин та умов. 

Якщо в ході дізнання, досудового слідства або перевірки, що проводилась 

на підставах, передбачених ч. 4 ст. 97 КПК України 1960 року, буде 

встановлено, що в діянні особи, яка притягається до кримінальної 

відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки дисциплінарного 

правопорушення або ці особи повинні бути згідно з чинним законодавством 

притягнуті до матеріальної відповідальності, орган дізнання, слідчий чи 

прокурор зобов’язані порушити в поданні питання про притягнення таких осіб 

до дисциплінарної або матеріальної відповідальності. 

Не пізніш ніж у місячний строк після подання мало бути вжито 

необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка надіслала подання. 

У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган 

дізнання, слідчий чи прокурор були зобов’язані вжити заходів, передбачених 

ст.ст. 254–257 КУпАП [104]. 

На розвиток окресленої проблематики М. Копетюк свого часу 

зауважував, що сутність такого основного процесуального акта, як подання 

слідчого (прокурора, особливо якщо він проводить досудове слідство) полягає у 
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виконанні вимог закону про те, щоб у кожній кримінальній справі про злочини, 

вчинені неповнолітніми, були вжиті попереджувальні заходи, що цей документ 

має ґрунтуватися виключно на зібраних доказах і підлягає обов’язковому 

внесенню у державний орган, громадську організацію чи посадовій особі щодо 

вжиття конкретних заходів для усунення виявлених причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочину неповнолітнім. Наголошується, що подання є 

юридичною підставою притягнення особи, яка своїми діяннями створила 

благополучні умови для вчинення чи підготовки вчинення злочину, до 

встановленої законом відповідальності (дисциплінарної, адміністративної і 

навіть кримінальної) [89, с. 11]. 

Отже, доцільно на рівні кримінального процесуального закону закріпити 

обов’язок щодо встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, 

та направлення відповідного документа (подання) до органів, установ і 

організацій, бездіяльність або неналежна діяльність яких призвела до вчинення 

кримінального правопорушення неповнолітньою особою. 

Говорячи ж безпосередньо про місце та значення діяльності органів 

прокуратури у сфері попередження дитячої злочинності, пропонується 

визначити, що така діяльність є комплексною і включає вказані нижче напрями. 

Наглядовий. Донедавна відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

прокуратуру» 1991 року Генеральний прокурор України та підпорядковані 

йому прокурори здійснювали нагляд за додержанням і правильним 

застосуванням законів. 

У Законі України «Про прокуратуру» 2014 року передбачено, що 

прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, які провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись 

при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та КПК України (ч. 1 ст. 25). 

Так, відповідно до ст. 36 КПК України прокурор здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 
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процесуального керівництва досудовим розслідуванням та наділений широким 

колом повноважень, визначених у ч. 2 цитованої статті. 

Згідно з п. 7 наказу Генерального прокурора України № 16 гн на 

прокурорів покладено обов’язок забезпечувати нагляд за додержанням прав і 

свобод дітей органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, щодо 

попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, розшуку осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісти зниклих дітей. 

Прокурори також зобов’язані здійснювати нагляд за додержанням законів 

під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених 

неповнолітніми та за їх участю (п. 8 наказу № 16 гн). 

Підпункти 3, 4 п. 11.1 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

зобов’язують прокурорів усіх рівнів перевіряти додержання прав дітей у: 

підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах Національної поліції, 

що проводять індивідуально-профілактичну роботу з неповнолітніми, які 

відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі, та звільненими від 

виконання покарань, Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом, 

відділеннях психіатричних лікарень зі звичайним та посиленим наглядом; 

загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації, 

будинках дитини при виправних колоніях. 

Необхідно наголосити, що особливої уваги прокурора потребує діяльність 

підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, оскільки відповідно до п.п. 1.2. 

Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей 

(затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 

2012 року № 1176) основними завданнями таких підрозділів є: 

– організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних 

закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними 

адміністративних і кримінальних правопорушень; 
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– організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, 

що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення, були засуджені 

до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільненими зі спеціальних 

виховних установ; 

– вжиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей; 

– встановлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення; 

– розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми; 

– виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, 

вчинення стосовно них насильства, зокрема і батьками, законними 

представниками; 

– організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є 

потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками кримінального 

правопорушення [205]. 

Стосовно зазначено потрібно вказати, що 7 листопада 2015 року набув 

чинності Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року 

№ 580-VIII, у ст. 23 якого зазначено, що поліція, серед іншого, відповідно до 

покладених на неї завдань: у межах своєї компетенції, визначеної законом, 

здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання 

дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального 

патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі. 

Також необхідно наголосити, що, виходячи зі змісту п. 4 наказу 

Генерального прокурора України № 16 гн, одним із пріоритетних напрямів 

діяльності прокурора потрібно визначити забезпечення додержання законів про 

запобіганню насильству в сім’ях стосовно дітей, запобігання поширенню 

продукції, яка пропагує насильство, жорстокість, сексуальну розпусту, 

попередження негативного впливу на свідомість та розвиток неповнолітніх. 

Інформаційно-аналітичний. Так, інформація в системі прокуратури – це 

сукупність відомостей, що відображають усі її складові щодо виконання 
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завдань, які стоять перед прокуратурою, а також дані, що характеризують стан 

дотримання законів [187, c. 81]. Взагалі інформаційно-аналітична система має 

реалізовувати такі цілі [18, с. 284–286]: 

– аналітично-попереджувальну (відстежувати події, що виходять за межі 

звичайного «сигналу тривоги»); 

– освітню (подавати необхідні факти разом з компетентною оцінкою 

фахівців, яким можна довіряти); 

– прогнозну (довідуватися про можливі дії та час їх появи, прогнозувати 

вплив цих дій на зміну ситуації). 

Під інформаційним забезпеченням прокуратури необхідно розуміти дії 

прокурорсько-слідчих працівників, спрямовані на збирання, облік, 

накопичення, розподіл, аналіз, збереження, пошук і передачу інформації, 

необхідної для наглядової та іншої діяльності прокуратури і зміцнення 

законності в районі, місті [106, с. 58]. 

Так, відповідно до вимог нового кримінального процесуального 

законодавства у 2012 році було запроваджено Єдиний реєстр досудового 

розслідування. Згідно з Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури 

України від 6 квітня 2016 року № 139, реєстр – створена за допомогою 

автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої 

здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 

зазначених у п. 1 гл. 2 цього розділу Положення, які використовуються для 

формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до 

Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та 

законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та 

доступу до інформації з обмеженим доступом [164]. 

Реєстр утворено та ведеться відповідно до вимог КПК України з метою 

забезпечення (п. 3): реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та 

обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх 

учинили, і результатів судового провадження; оперативного контролю за 
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додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу 

стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; 

інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів. 

До того ж п. 2.5 наказу Генерального прокурора України «Про 

організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 16 жовтня 2015 року 

№ 275 орієнтує прокурорів на щомісячне проведення аналізу статистичних 

даних з метою виявлення тенденцій щодо стану та структури вчинених 

кримінальних правопорушень, результатів прокурорсько-слідчої діяльності 

[214]. 

На важливості аналітичної діяльності в контексті профілактики 

правопорушень у підлітковому середовищі наголошують і психологи, які 

зауважують, що профілактика правопорушень неповнолітніх – інтелектуально 

складний вид діяльності. Її результати насамперед залежать від якості 

аналітичної роботи уповноважених осіб, що має здійснюватися на засадах 

системного й проактивного підходів, враховувати всі без винятку об’єкти 

профілактики, використовувати увесь наявний потенціал суб’єктів 

профілактики й громади загалом [124, с. 96]. 

Отже, завдяки накопиченню відомостей про порушення законів 

неповнолітніми особами прокурор володіє інформацією стосовно стану 

законності у вказаній сфері, що дає змогу найбільш повно висвітлювати це у 

ЗМІ. 

Відповідно до наказу Генерального прокурора України «Про організацію 

інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України» від 

18 вересня 2015 року № 218 гн заступників Генерального прокурора України, а 

також керівників прокуратур всіх рівнів зобов’язано для максимально повного 

й об’єктивного донесення до громадськості інформації про діяльність органів 

прокуратури систематично брати безпосередню участь у заходах медійного 

характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо) 

(п. 1.2). 
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Також пріоритетного значення необхідно надавати оприлюдненню 

інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності прокуратури, 

передусім про результати роботи, які реально сприяли відновленню або 

зміцненню законності та правопорядку (п. 1.3) [219]. 

Орім того п. 14 наказу Генерального прокурора України № 16 гн орієнтує 

прокурорів на активне використання можливостей ЗМІ для висвітлення 

діяльності органів прокуратури щодо захисту прав дітей. 

Доцільними є виступи перед дитячою аудиторією. До тематики виступів 

перед аудиторією неповнолітніх варто включити питання:  

а) про основні обов’язки та права неповнолітніх, про відповідальність за 

правопорушення і злочини; 

б) про діяльність правоохоронних органів, що беруть участь у 

попередженні правопорушень та злочинів неповнолітніх; 

в) про форми участі самих неповнолітніх і молоді у боротьбі з 

правопорушеннями, підтриманні громадського порядку, охороні майна 

громадян та організацій [129, с. 541–542]. 

Необхідним є якомога ширше використання ЗМІ, оскільки останні мають 

невичерпні можливості для здійснення спеціально-кримінологічного 

запобігання. В діяльності щодо запобігання злочинів серед неповнолітніх 

виключно важлива взаємодія співробітників засобів масової інформації зі 

спеціальними суб’єктами цієї діяльності, зокрема працівниками прокуратури, 

судів, служб у справах дітей, кримінальної «міліції» у справах дітей тощо. 

Основну увагу необхідно приділяти запобіганню корисливої, корисливо-

насильницької злочинності, насильницьких, статевих злочинів, хуліганських 

проявів тощо. З цією метою на телебаченні та в інших ЗМІ можуть 

створюватися спеціальні передачі про згубність зазіхань на чужу власність, 

життя та здоров’я особи, статеву недоторканість. Такий матеріал може мати 

різне забарвлення, подаватись як із позиції потерпілих, так і їх родин, яким 

злочином спричинено велике, а інколи і непоправне горе, родин винного тощо 

[28, с. 13]; 
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Координаційний. У Законі України «Про прокуратуру» 2014 року 

визначено, що Генеральна прокуратура України організовує та координує 

діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного 

виконання функцій прокуратури (ч. 1 ст. 8). 

Також у вказаному Законі передбачено, що Генеральний прокурор 

України, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники 

й заступники відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, координують діяльність 

правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. 

Координаційні повноваження прокурори здійснюють шляхом проведення 

спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, а також проведення 

узгоджених заходів, здійснення аналітичної діяльності. Порядок організації 

роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів 

прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, що 

затверджується спільним наказом Генерального прокурора України, керівників 

інших правоохоронних органів і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції 

України (ч. 2 ст. 25). 

У п. 6 наказу Генерального прокурора України № 16 гн визначено, що з 

метою визначення основних напрямів запобігання і протидії злочинності серед 

неповнолітніх, розробки, узгодження і виконання спільних заходів для 

своєчасного виявлення, розкриття, припинення та попередження злочинних і 

корупційних проявів у сфері охорони дитинства, усунення причин та умов, що 

їм сприяли, потрібно активно застосовувати координаційні повноваження. На 

відповідних нарадах заслуховувати інформацію керівників правоохоронних та 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування. 

Потрібно також наголосити, що під час координаційних заходів потрібно 

звертати увагу на виконання вимог законодавства щодо захисту прав і свобод 

дітей, зокрема і у сфері профілактики правопорушень серед дітей, запобігання 

бродяжництву та бездоглядності, притягнення до відповідальності осіб за 
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втягнення дітей у злочинну й іншу протиправну діяльність, а також за 

діяльність таких осіб, що сприяла вчиненню злочинів дітьми. 

Також 79% опитаних прокурорських працівників переконані, що 

прокуратура повинна залишатися основним координатором запобігання та 

протидії злочинності серед неповнолітніх. 

Підсумовуючи викладене, доцільно зауважити, що роль органів 

прокуратури нашої держави у сфері профілактики злочинності неповнолітніх 

згідно з чинним законодавством залишається визначальною і полягає у 

реалізації наглядової, інформаційної та координаційної діяльності.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство 

України, а також Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

можна зробити висновок, що спеціалізація захисника у таких кримінальних 

провадженнях не передбачена.  

У цьому зв’язку необхідно запровадити спеціалізацію захисників, які 

беруть участь у кримінальних провадженнях зазначеної категорії, та закріпити 

у ст. 484 КПК України норму про те, що захисником неповнолітнього у 

кримінальному провадженні може бути адвокат, який має досвід зайняття 

адвокатською діяльністю, що свідчить про можливість ефективного здійснення 

ним своїх професійних обов’язків у кримінальних провадженнях вказаної 

категорії. 

2. Прокурорам обов’язково слід роз’яснювати неповнолітнім 

підозрюваним, а також їх законним представникам їхні права на укладання 

угоди про примирення, з’ясовувати питання про відсутність у будь-якій формі 

примусу до укладання угод, усвідомлення ними передбачених законом 

наслідків таких дій, зокрема обов’язкового відшкодування матеріальної шкоди, 

обмеження прав на оскарження вироків суду. 
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Укладення угоди про примирення та визнання винуватості, особливо у 

випадку, коли злочинними діями завдано матеріальних збитків, а неповнолітній 

не має власних джерел доходів або майна, за рахунок якого можна 

компенсувати завдані збитки, обов’язково повинно погоджуватись з його 

батьками (опікунами) або особами, які їх замінюють, про що повинно бути 

зазначено в угоді. Вказане положення, на моє переконання, потребує 

обов’язкового закріплення у КПК України. 

Доцільним також є визначення в угоді про визнання винуватості строків 

виконання зазначених у ній обов’язків щодо відшкодування державі збитків 

унаслідок вчинення неповнолітнім кримінального правопорушення. 

Виходячи з положень кримінального процесуального закону, можна 

констатувати, що у чинному законодавстві не визначено осіб, які повинні 

контролювати виконання угоди про примирення. 

За таких обставин пропонується обов’язки з контролю за виконанням 

угоди про примирення покласти, у зв’язку з ліквідацією Державної 

пенітенціарної служби, на Міністерство юстиції України, оскільки на останнє 

покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації. 

3. Поданню клопотання прокурора про обмеження участі законного 

представника у виконанні окремих судових дій або усунення його від участі у 

кримінальному провадженні та залученні замість нього іншого законного 

представника повинно передувати ґрунтовне дослідження матеріалів 

провадження, а також взаємовідносин неповнолітнього з представниками, 

батьками або особами, які їх замінюють. 

Під час свого виступу з обвинувальною промовою прокурору також 

доцільно надати оцінку діям або бездіяльності відповідних посадових осіб 

державних органів, а також підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, якщо це призвело до вчинення особою до 18 років кримінально 

караного діяння. 
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У законі не визначено, що потрібно розуміти під інтересами 

неповнолітнього. В цьому зв’язку прокурору надзвичайно важливо докладно 

проаналізувати обставини справи, а також причину подання представником і 

захисником апеляційної скарги. 

Відомчим нормативно-правовим актом Генеральної прокуратури України 

на прокурора слід покласти обов’язок щодо встановлення мотивів подання 

представником або захисником неповнолітнього апеляційної скарги, що стане 

додатковою гарантією захисту прав та інтересів неповнолітніх обвинувачених. 

4. У чинному законодавстві (ст. 105 КК України) не закріплено, які 

критерії повинен враховувати суд, визначаючи осіб, на яких покладається 

обов’язок щодо нагляду за неповнолітнім та проведення з ним виховної роботи. 

Тому прокурору надзвичайно важливо звернути увагу на те, чи сприятиме 

досягненню мети вжиття примусових заходів до неповнолітнього, а також на 

те, чи здатна визначена судом особа забезпечити виховний вплив та запобігти 

вчиненню нових злочинів засудженим. 

Виходячи з поняття «неповнолітній», а також із того, що примусові 

заходи виховного характеру крім неповнолітніх застосовуються й до осіб, які 

вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України до досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, у п.п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 105 КК 

України слово «неповнолітнього» доцільно замінити  словом «дитини».  

До того ж наказ Генерального прокурора України № 16 гн пропонується 

доповнити положенням такого змісту: «Перед зверненням до суду з 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру 

особливу увагу приділяти встановленню причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину неповнолітнім або особою, яка до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

КК України. 
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Встановлювати дані, що є складовою ефективного впливу на особу, до 

якої застосовані такі заходи (авторитет батьків або осіб, які їх замінюють, 

представників педагогічного або трудового колективу тощо). 

Вживати заходів щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

протиправними діями особи, до якої застосовано примусові заходи виховного 

характеру». 

У наказі Генерального прокурора України № 16 гн також доцільно 

закріпити норму, якою зорієнтувати прокурорів на забезпечення додержання 

законів особами, на яких покладено обов’язок виконання судового рішення про 

застосування до дитини примусових заходів виховного характеру, та у випадку 

неналежного виконання вказаними особами покладених на них обов’язків 

ініціювати питання про їхню заміну або про притягнення до передбаченої 

законом відповідальності, якщо їх бездіяльність призвела до вчинення нових 

правопорушень особою, до якої застосовано примусові заходи виховного 

характеру. 

5. Профілактика підліткової злочинності – це комплексна проблема, 

вирішення якої потребує об’єднання передових наукових зусиль у галузях 

юридичних наук, психології, педагогіки тощо. 

На рівні кримінального процесуального закону варто закріпити обов’язок 

щодо встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, та 

направлення відповідного документа (подання) до органів, установ і 

організацій, бездіяльність або неналежна діяльність яких призвела до вчинення 

кримінального правопорушення неповнолітньою особою. 

Зазначаючи безпосередньо про місце та значення діяльності органів 

прокуратури у сфері запобігання дитячій злочинності, пропонується визначити, 

що ця діяльність є комплексною і передбачає такі напрями, як: наглядовий; 

інформаційно-аналітичний; координаційний. 

Виходячи зі змісту п. 4 наказу Генерального прокурора України № 16 гн, 

одним із пріоритетних напрямів діяльності прокурора потрібно визначити 

забезпечення додержання законів про запобігання насильству в сім’ях стосовно 
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дітей, поширенню продукції, що пропагує насильство, жорстокість, сексуальну 

розпусту та негативно впливає на свідомість і розвиток неповнолітніх. 

Під час координаційних заходів варто звертати увагу на виконання вимог 

законодавства щодо захисту прав і свобод дітей, зокрема у сфері профілактики 

правопорушень серед дітей, запобігання бродяжництву та бездоглядності, 

притягнення до відповідальності осіб за втягнення дітей у злочинну й іншу 

протиправну діяльність, а також за діяльність таких осіб, що сприяла вчиненню 

злочинів дітьми. 
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РОЗДІЛ 4 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ  

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

4.1 Загальні засади діяльності прокурора з нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах 

 

Згідно із п. 4 ст. 121 Конституції України (в редакції 1996 року) 

прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. На сьогодні вказану функцію 

прокуратура виконує до набрання чинності законом про створення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій [196].  

Проте ключова роль прокуратури щодо забезпечення додержання прав і 

свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах в 

майбутньому повинна бути збережена.  

Це можна обґрунтувати тим, що, наприклад, упродовж 2013 року було 

засуджено 5 911 неповнолітніх [308], протягом 2014 року – 4 875 неповнолітніх 

[309], у 2015 році – 4 589 неповнолітніх [310]. 

На жаль, можна констатувати, що порушення прав і свобод неповнолітніх 

у вказаній сфері наявні й нині. Зокрема, 2014 року Прокуратурою Рівненської 

області у Дубенській виховній колонії виявлено факти неналежного ставлення 

до засуджених із застосуванням до них насильства з боку окремих 

представників адміністрації закладу. Від вихованців колонії надійшло 19 скарг. 

За результатами проведеної перевірки Прокуратурою Рівненської області 

розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 365 КК України за фактом 

перевищення влади службовими особами Дубенської виховної колонії 

Управління Державної пенітенціарної служби України в області [247]. 
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Прокурорський нагляд – це специфічна форма діяльності органів 

прокуратури, спрямована на попередження, виявлення та усунення порушень 

законодавства України, реальне поновлення порушених прав, установлення 

винних осіб та притягнення їх до визначеної законом відповідальності [61, с. 5]. 

Як зазначав Ю. Грошевий, прокурорський нагляд – це самостійний, 

специфічний вид державної діяльності, що має забезпечити виконання закону 

та його верховенство в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Він 

здійснюється від імені держави – України, репрезентує і захищає суспільні 

інтереси та інтереси фізичних і юридичних осіб. Основний зміст діяльності 

прокуратури – нагляд за додержанням та правильним застосуванням законів, 

які регулюють різноманітні блоки соціально-економічного життя суспільства, 

що, по суті, повинно забезпечити точне та однакове їх застосування [86, с. 584]. 

О. Михайленко зауважує, що із врахуванням предмета й об’єкта 

наглядової функції, змісту, специфіки правових заходів, методів, форм їхнього 

здійснення, а також особливостей цієї діяльності, правовідносин, у сфері яких 

здійснюється такий нагляд, наглядову функцію можна поділити на такі окремі 

галузі нагляду, як нагляд за додержанням законів органами дізнання і 

досудового слідства; нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення волі; 

загальний нагляд [117, с. 118]. 

Г. Мурашин справедливо наголошує, що однією зі спеціально виділених 

ділянок діяльності прокуратури є нагляд у справах неповнолітніх. Він 

розмежовується предметом нагляду та специфікою методів його здійснення, які 

вимагають від прокурора особливого підходу до питань цієї ділянки роботи, у 

якій би галузі нагляду вона не здійснювалася. Науковець також висловлює 

думку, що нагляд у справах неповнолітніх здійснюється всюди: у сфері 

загального нагляду, при порушенні кримінальної справи стосовно підлітків, 

розслідуванні та судовому розгляді цієї категорії справ, а також при відбуванні 

покарання неповнолітніми правопорушниками [126, с. 151]. 
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Отже, прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх має свій 

специфічний об’єкт, предмет і завдання діяльності. 

Необхідно вказати, що у чинному Законі України «Про прокуратуру» не 

визначено, що є об’єктом нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи 

громадян. Відкритим залишається це питання й щодо неповнолітніх. 

Водночас об’єкт прокурорського нагляду – це сукупність юридичних і 

фізичних осіб, органів влади та господарювання, на які поширюється 

компетенція прокуратури [268, с. 15]. 

О. Мельник зазначав, що ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» 

1991 року у загальному вигляді містить перелік органів, установ, організацій та 

осіб (фізичних і юридичних), тобто визначає об’єкти нагляду [116, с. 10].  

Потрібно зазначити, що, наприклад, відповідно до пп. 2–4 п. 11.1 наказу 

Генерального прокурора України № 16 гн прокурори зобов’язані перевіряти 

додержання прав та інтересів дітей у приймальниках-розподільниках для дітей 

органів Національної поліції, слідчих ізоляторах, арештних домах, виховних 

колоніях Державної пенітенціарної служби України, пунктах тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні, Державної міграційної служби України, закладах для проведення 

стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під 

вартою, підрозділах органів Національної поліції під час здійснення контролю 

за поставленими на облік неповнолітніми особами, яким обрано запобіжний 

захід у вигляді домашнього арешту; підрозділах кримінально-виконавчої 

інспекції, органах Національної поліції, що проводять індивідуально-

профілактичну роботу з неповнолітніми, які відбувають покарання, не пов’язані 

з позбавленням волі, та звільненими від виконання покарань, Українській 

психіатричній лікарні з суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень 
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зі звичайним та посиленим наглядом; загальноосвітніх школах і професійних 

училищах соціальної реабілітації, будинках дитини при виправних колоніях. 

З огляду на наведене можна дійти висновку, що вказаним наказом 

визначено об’єкти нагляду на досліджуваному напрямі. Проте до об’єктів 

нагляду доцільно віднести й окремих осіб (зокрема, батьків; осіб, які їх 

замінюють; представників трудових колективів). 

Відповідно до ст. 104 КК України звільнення від відбування покарання з 

випробуванням застосовується до неповнолітніх згідно зі ст.ст. 75–78 

КК України, з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 

У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з 

випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її 

прохання, обов’язок щодо нагляду за засудженим і проведення з ним виховної 

роботи. 

Окрім того, кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення особою, яка після 

досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність (ст. 498 КПК України). 

Згідно ж із ч. 1 ст. 105 КК України неповнолітній, який вчинив злочин 

невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, 

якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної 

поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування 

покарання.  

У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи 

виховного характеру: застереження; обмеження дозвілля і встановлення  

особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього під 

нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або 
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трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання (п.п. 1–3 ч. 2 ст. 105 КК України). 

Таким чином, об’єктом прокурорського нагляду у досліджуваній сфері 

суспільних відносин будуть як юридичні (підприємства, установи, організації), 

так і фізичні особи (зокрема, батьки, особи, які їх замінюють, трудові 

колективи). 

Зазначаючи про об’єкт прокурорського нагляду, неможливо залишити 

поза увагою й предмет такої діяльності. Так, предметом нагляду є додержання 

законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, 

попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, 

що виконують покарання або заходи примусового характеру [61, с. 210]. 

Доцільно вказати, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про 

прокуратуру» 1991 року предмет нагляд – додержання законності під час 

перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в 

установах виконання покарань, інших установах, що виконують покарання або 

заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання 

встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов 

тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і 

виконання ними своїх обов’язків [235]. 

У Законі України «Про прокуратуру» 2014 року предмет нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 

обмеженням особистої свободи громадян, не визначено [234].  

Зважаючи на висловлену вище думку про об’єкт нагляду за додержанням 

законів при виконані судових рішень у кримінальних провадженнях, варто 

зауважити, що до предмета нагляду необхідно зарахувати й додержання вимог 

закону особами, на яких покладено обов’язок щодо нагляду за засудженим і 

проведення з ним виховної роботи. 

Потребують також дослідження завдання прокурорського нагляду у 

вказаній сфері. Насамперед необхідно звернути увагу на те, що у довідковій 
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літературі зазначено таке: завдання – це наперед визначений, запланований для 

виконання обсяг роботи тощо [31, с. 284]. 

У ч. 2 ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11 липня 

2003 року № 1129-IV завданнями кримінально-виконавчого законодавства 

України є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового 

статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та 

обов’язків; порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і 

профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання 

покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням 

кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також 

регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань; 

звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від 

покарання, контролю і нагляду за ними [103]. 

У чинному Законі України «Про прокуратуру» не визначено завдання 

прокурора у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях. 

Водночас варто зауважити, що загальні завдання конкретизуються у 

галузевих завданнях і через них реалізуються у роботі органів прокуратури. 

Галузеві накази містять у собі установки, що концентрують увагу прокурорів на 

найбільш важливих ланках тієї чи іншої галузі нагляду [78, с. 13]. 

Так, у п. 2 наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора України 

«Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян» від 20 квітня 2016 року № 161 визначено, що при здійсненні 

наглядової діяльності пріоритетними завданнями вважати додержання: 

– конституційних прав і свобод людини, громадянина, іноземців та осіб 

без громадянства у місцях тримання затриманих, установах попереднього 

ув’язнення, виконання покарань та інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи відповідно до міжнародних норм і 
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стандартів, ратифікованих Україною, а також вимог належного розгляду та 

вирішення заяв, клопотань, скарг і пропозицій ув’язнених та засуджених; 

– законодавства, спрямованого на запобігання катуванням та іншому 

жорстокому поводженню із затриманими, взятими під варту та засудженими; 

– режимних вимог, порядку та умов тримання затриманих і взятих під 

варту осіб, відбування покарань засудженими; 

– законів під час провадження оперативно-розшукової діяльності 

оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби 

України; 

– законів у сфері запобігання і протидії корупції у піднаглядних органах 

та установах; 

– законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення; 

– законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі [217]. 

Пунктом 1 наказу Генерального прокуратура України № 16 гн прокурорів 

усіх рівнів зобов’язано основним завданням на вказаному напрямі вважати 

захист особистих та соціально-економічних прав дітей, гарантованих 

Конституцією України, законами України, Конвенцією ООН про права дитини, 

іншими міжнародно-правовими актами. 

Крім зазначених вище, одним із основних завдань прокурора у 

досліджуваній сфері є забезпечення додержання тих прав і свобод, які 

гарантовані саме неповнолітнім особам незалежно від того, чи відбувають вони 

покарання або до них застосовані примусові заходи виховного характеру у 

зв’язку з вчиненням ними кримінально карного діяння. 

У контексті викладеного доцільно навести думку Р. Лемака, який 

зауважує, що в структурі наглядової діяльності прокурора важливе місце 

посідає перевірка забезпечення додержання законодавства щодо реалізації 

основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, якими є суспільно 
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корисна праця засуджених, соціально-виховна робота з ними, їх 

загальноосвітнє і професійно-технічне навчання [107, с. 51]. 

Потрібно також зазначити, що прокурорський нагляд у досліджуваній 

сфері, серед іншого, спрямований на забезпечення режиму законності при 

виконанні покарань. Так, тільки закон – акт Верховної Ради України як єдиного 

органу законодавчої влади, є джерелом нормативного регулювання діяльності 

органів та установ виконання покарань. Адміністрації цих органів та установ 

мають використовувати кримінально-виконавче законодавство як обов’язковий 

інструмент для здійснення кримінально-виконавчої діяльності. Правоохоронна 

діяльність повинна здійснюватися в режимі законності, обумовленому повною 

подібністю розуміння законності як принципу кримінально-виконавчого 

законодавства й діяльності органів та установ виконання покарань. Цей 

принцип ґрунтується на єдності розуміння, закріплення й застосування норм 

кримінально-виконавчого законодавства, на тому, що законність органічно 

пов’язана зі справедливістю й асоціюється з доцільністю екзекутивної 

діяльності. Підтримка режиму законності має виняткове значення при реалізації 

правообмежень, властивих покаранням, і необхідна як для вирішення завдань 

кримінально-виконавчого законодавства, так і для охорони прав та законних 

інтересів засуджених. Відступ від закону в екзекутивній діяльності 

адміністрації органів та установ виконання покарань призводить до порушення 

останніх. Кримінально-виконавче законодавство має не тільки проголосити 

права засуджених, а й гарантувати дотримання їхнього правового статусу 

шляхом покладання на адміністрацію органів та установ виконання покарань 

обов’язку щодо забезпечення законних прав та законних інтересів засуджених 

[285, с. 20]. 

Отже, завданням прокурорського нагляду на вказаному напрямі 

пропонується вважати забезпечення додержання законів у місцях тримання 

затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших 

установах, а також фізичними особами, що виконують покарання або заходи 

примусового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого 
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кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або 

відбування покарання неповнолітніми особами у цих установах, їх прав і 

виконання ними своїх обов’язків. 

Наприкінці наведених вище наукових роздумів зауважимо, що правильне 

розуміння об’єкта, предмета та завдання прокурорського нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх матиме наслідком ефективний захист прав і 

свобод вказаних осіб, а також швидке досягнення завдань законодавства щодо 

їх перевиховання і повернення у суспільство гідними громадянами.  

 

4.2 Захист прокурором прав і свобод дітей при виконанні покарань, 

пов’язаних із позбавленням волі 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» прокурор, 

здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян, має право: 

1) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, 

відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в 

яких засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи, щодо 

яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та 

будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про 

адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються 

згідно із судовим рішенням або рішенням адміністративного органу; 

2) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у п. 1 цієї 

частини, з метою отримання інформації про умови їх тримання та поводження з 

ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи тримаються в 

таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру; 

3) ознайомлюватися із матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти 

законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та 



 
252 

в разі невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових осіб 

їх скасування і усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також 

скасовувати незаконні акти індивідуальної дії; 

4) вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо 

допущених порушень, а також вимагати усунення порушень та причин і умов, 

що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої законом відповідальності; 

5) ознайомлюватися із матеріалами виконавчого провадження щодо 

виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки, 

знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення, дії чи 

бездіяльність державного виконавця; 

6) вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок 

підпорядкованих і підконтрольних органів та установ попереднього ув’язнення, 

виконання покарань, застосування заходів примусового характеру та перевірок 

інших місць, зазначених у п. 1 цитованої частини; 

7) звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках 

[234]. 

Отже, приділимо увагу найбільш актуальним напрямам діяльності 

прокурора у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням волі осіб 18 років. Так, згідно 

зі ст. 98 КК України до неповнолітнього можна застосовувати два види 

покарань, що пов’язані з позбавленням волі: арешт і позбавлення волі на 

певний строк. 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент 

постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції у спеціально 

пристосованих установах на строк від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб (ст. 101 

КК України). 

Відповідно до ст. 102 КК України покарання у виді позбавлення волі 

особам, які не досягли до вчинення злочину 18-річного віку, може бути 

призначене на строк від шести місяців до десяти років, крім випадків, 
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передбачених п. 5 ч. 3 вказаної статті. Неповнолітні, засуджені до покарання у 

виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах. 

Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який 

уперше вчинив злочин невеликої тяжкості. 

Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому: 

1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості – на строк не більше 

одного року шести місяців; 

2) за злочин середньої тяжкості – на строк не більше чотирьох років; 

3) за тяжкий злочин – на строк не більше семи років; 

4) за особливо тяжкий злочин – на строк не більше десяти років; 

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя 

людини, – на строк до п’ятнадцяти років. 

Варто зазначити, що виховні колонії виконують покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх (ст. 19 

КВК України). 

Потрібно звернути увагу на особливості діяльності прокурора із захисту 

прав і свобод неповнолітніх засуджених, яким призначені покарання пов’язані 

із позбавленням волі. 

Передусім слід вказати, що у Конвенції ООН про права дитини від 

20 листопада 1989 року передбачено, що держави-учасниці визнають право 

дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на 

підставі рівних можливостей вони, зокрема, сприяють розвитку різних форм 

середньої освіти як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність 

для всіх дітей і вживають таких заходів, як введення безкоштовної освіти та 

надання у випадку необхідності фінансової допомоги (п. «b» ст. 28). 

У п. 1.2 Мінімальних стандартних правил ООН, які стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), зазначено 

таке: держави-члени повинні прагнути до створення умов, що дають змогу 

забезпечити змістовне життя підлітка в суспільстві, яке, в той період життя, 

коли вона чи він найбільш схильні до неправильної поведінки, сприятиме 
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процесу розвитку особистості й одержання освіти і буде максимально 

віддаленим від можливості вчинення злочинів і правопорушень [120]. 

Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність 

і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних 

стипендій та пільг учням і студентам. 

Також важливо звернути увагу на ст. 6 КВК України, в якій визначено, 

що виправлення засудженого – це процес позитивних змін, які відбуваються в 

його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 

правослухняної поведінки. 

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є 

встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно 

корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє та професійно-

технічне навчання, громадський вплив. 

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з 

урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру, ступеня 

суспільної небезпеки і мотивів вчиненого кримінального правопорушення та 

поведінки засудженого під час відбування покарання [103]. 

Протягом 2013 року засуджено 5 911 неповнолітніх, із них 139 мали 

професійно-технічну освіту, 1 142 – повну загальну середню освіту, 3 633 – 

базову загальну середню освіту, 912 – початкову загальну освіту, 85 – не мали 

освіти. До позбавлення волі засуджено 1 153 особи до 18 років [308]. 

Упродовж 2014 року засуджено 4 875 неповнолітніх, із них 103 мали 

професійно-технічну освіту, 939 – повну загальну середню освіту, 2 968 – 

базову загальну середню освіту, 805 – початкову загальну освіту, 59 – не мали 

освіти. Зокрема, до позбавлення волі засуджено 725 осіб до 18 років. При цьому 
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до відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк засуджено 

725 неповнолітніх [309]. 

Протягом першого півріччя 2015 року покарання у вигляді позбавлення 

волі застосовано до 275 неповнолітніх (725 – у 2014 році), арешту – до 

10 неповнолітніх (34 – у 2014 році) [310]. 

Отже, питання освіти засуджених неповнолітніх має надзвичайну 

актуальність. Забезпечення прокурором додержання законів у вказаній сфері є 

однією із передумов виправлення і ресоціалізації засуджених. 

Відповідно до п. 13.5 Пекінських правил під час перебування під вартою 

неповнолітнім повинен забезпечуватися догляд, захист і вся необхідна 

індивідуальна допомога – соціальна, психологічна, медична, фізична, а також 

допомога в галузі освіти та професійної підготовки, – які їм можуть 

знадобитися, зважаючи на їхній вік, стать і особистість. 

Метою виховної роботи з неповнолітніми, які утримуються у виправних 

установах, є забезпечення опіки, захисту, освіти і професійної підготовки з 

метою надання їм допомоги для виконання соціально-корисної та плідної ролі в 

суспільстві (п. 26.1 Пекінських правил). 

Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 107 КВК України засуджені, які відбувають 

покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, встановленому КВК 

України і нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, 

одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту. 

Як зазначено у ч. 1 ст. 123 КВК України, соціально-виховна робота – 

цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та 

інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації 

засуджених. 

Соціально-виховна робота спрямована на формування та закріплення в 

засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного 

ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у 

суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного 

рівнів. 
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У колоніях проводиться моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, 

санітарно-гігієнічне виховання засуджених, а також інші його види, що 

сприяють становленню їх на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам 

і вимогам суспільно корисної діяльності (ч. 1 ст. 124 КВК України). 

Відповідно до ст. 125 КВК України, законів України «Про освіту» і «Про 

загальну середню освіту» у виховних колоніях засудженим забезпечується 

доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. 

Важливо зазначити, що засудженим, які бажають підвищувати свій 

загальноосвітній рівень, незалежно від віку, створюються умови для 

самоосвіти, надається можливість навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах колоній, які створюються місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування відповідно до потреб у них і за наявності 

необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних 

кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

У виховних колоніях утворюються середні загальноосвітні школи трьох 

ступенів. Засуджених, які навчаються в них, підручниками, зошитами та 

письмовим  приладдям забезпечують безоплатно.  

Для засуджених, які не мають робітничої професії, за якою вони можуть 

бути працевлаштовані в цій колонії, надається можливість підготовки на курсах 

професійного навчання робітників на виробництві. 

Основним нормативним актом, що регламентує освіту засуджених 

неповнолітніх є Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби України, затверджений спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України 

від 10 червня 2014 року № 691/897/5 [173]. 

Здійснюючи перевірку, прокурору необхідно звертати увагу та те, чи 

адміністрація установи: 
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– веде облік осіб, які не мають базової або повної загальної середньої 

освіти, та здійснює контроль за охопленням загальною середньою освітою осіб, 

засуджених до позбавлення волі, і неповнолітніх ув’язнених; 

– забезпечує умови для проведення навчально-виховного процесу, надає 

та утримує в належному стані приміщення загальноосвітніх навчальних 

закладів при установі, здійснює їх ремонт, забезпечує меблями, організовує 

надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних посібників, 

технічних засобів, підручників тощо; 

– виділяє для загальноосвітніх навчальних закладів при установі 

обслуговуючий персонал та утримує його за рахунок установи; 

– забезпечує долучення документів про освіту до особових справ учнів 

та/або їх особисте отримання учнем у встановленому порядку; 

– доводить до відома працівників загальноосвітніх навчальних закладів 

особливості встановленого в установах режиму та попереджає їх про 

відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог 

поводження з ув’язненими та засудженими; 

– забезпечує безпеку працівників загальноосвітніх навчальних закладів 

під час їх перебування на території установи; 

– у разі вибуття учнів із установ (переведення, звільнення тощо) негайно 

повідомляє про це директора загальноосвітніх навчальних закладів та місцеві 

органи управління освітою [173]. 

Зарахування засуджених до позбавлення волі та неповнолітніх ув’язнених 

до загальноосвітніх навчальних закладів при установі здійснюється на підставі 

особистої заяви, свідоцтва про базову загальну середню освіту або табеля 

успішності про закінчення відповідного класу, а за їх відсутності – на основі 

атестації, проведеної відповідно до Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 року № 778, та Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94. 
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Зарахування учнів до відповідних класів проводиться наказом директора 

загальноосвітніх навчальних закладів та начальника установи. 

Крім того, робочі навчальні плани та індивідуальні робочі навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів при установах розробляються 

керівництвом таких закладів на основі типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і 

науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у 

здобутті базової та повної загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня 

та затверджуються відповідним органом управління освітою. 

Під час перевірки прокурору також потрібно звертати увагу на виконання 

своїх зобов’язань директором загальноосвітніх навчальних закладів, який: 

– проводить спільно з адміністрацією установи необхідну роботу щодо 

забезпечення отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, 

які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув’язненими; 

– організовує навчальний процес відповідно до робочих навчальних 

планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; 

– створює умови для проведення навчального процесу, надає навчальні та 

наочні посібники, технічні засоби, підручники; 

– забезпечує замовлення та видачу документів про базову або повну 

загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) державного зразка; 

– надає особам, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітнім 

ув’язненим допомогу в підготовці до занять; 

– порушує клопотання перед адміністрацією установи щодо заохочення 

осіб, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніх ув’язнених за 

зразкову поведінку і успіхи у навчанні; 

– забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених 

законодавством вимог поводження з особами, які засуджені до позбавлення 

волі, та неповнолітніми ув’язненими. 

Основними правовими документами, які безпосередньо врегульовують 

навчання у навчальних закладах при установах виконання покарань, є 



 
259 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778) [162]; Положення 

про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу 

(затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 року № 1794/2691/5) [163]; 

Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу до наступного класу (затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 липня 2015 року № 762) [174]; Положення про вечірню 

(змінну) школу (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

4 липня 2005 року № 397) [159]; робочі навчальні плани, розроблені на основі 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Згідно з вимогами Положення про навчальний центр при кримінально-

виконавчій установі закритого типу адміністрація установи виконання 

покарання: здійснює облік засуджених, які не мають професії, для 

комплектування навчальних груп; забезпечує умови для проведення навчально-

виробничого процесу; надає центру приміщення для організації теоретичного 

та практичного навчання, утримує їх у належному стані, проводить ремонт, 

забезпечує відповідним обладнанням та інструментом, меблями та інвентарем, 

контролює зберігання і правильне використання навчальних та наочних 

посібників, технічних засобів, підручників; робить замовлення на виготовлення 

продукції у процесі виробничого навчання та практики слухачів відповідно до 

навчальних планів і програм; надає допомогу в організації навчально-

виробничого процесу в навчальних майстернях центру або на підприємстві 

установи виконання покарання; повідомляє керівництво центру про 

неможливість подальшого навчання слухача; надає допомогу центру в доборі 

педагогічних кадрів; доводить до відома працівників центру основні вимоги 

режиму, встановленого в установі; забезпечує безпеку працівників центру під 

час їх перебування на території установи; подає клопотання до органів 

управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
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Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та 

територіальних органів Державної пенітенціарної служби України щодо 

заохочення працівників центру. 

Адміністрація установи за погодженням з керівництвом центру може 

відвідувати заняття та інші заходи, пов’язані з навчально-виробничим 

процесом, і брати участь у роботі педагогічної ради центру, зборах, нарадах та 

інших заходах центру. 

Окрім того, обов’язкової уваги прокурора потребує додержання вимог 

щодо звільнення засуджених, які навчаються, від роботи на строк, 

передбачений законодавством на період проходження державної підсумкової 

атестації. Важливо також наголосити, що заробітна плата їм за цей період не 

нараховується, харчування надається безоплатно.  

Засудженим же, які займаються самоосвітою, адміністрація колонії 

створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час. 

В окремих випадках, зокрема пов’язаних зі звільненням від відбування 

покарання, дозволяється достроково проводити підсумкову державну 

атестацію. 

Невід’ємною складовою загальноосвітнього та професійно-технічного 

навчання і, як наслідок, однією з передумов виправлення та ресоціалізації, 

повинно стати патріотичне виховання. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 3 Модельного закону про виховання дітей та 

молоді від 14 травня 2009 року [121] державна політика у сфері виховання дітей 

і молоді спрямована: 

– на різнобічний розвиток дітей та молоді, формування навичок 

самореалізації особистості; 

– забезпечення гуманістичного характеру виховання, захист прав дітей та 

молоді; 

– встановлення гармонії у відносинах між людиною і суспільством, 

людиною і природою, людиною і державою; 
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– виховання у дітей та молоді поваги до своєї держави, батьків, сім’ї та 

інших членів суспільства; 

– виховання патріотів, громадян правової, демократичної, соціальної 

держави, які поважають права і свободи особистості, володіють високою 

моральністю та виявляють національну і релігійну терпимість, шанобливе 

ставлення до мов, традицій і культури свого та інших народів; 

– підготовку дітей та молоді до свідомого життя у суспільстві на основі 

принципів взаєморозуміння, миролюбності, терпимості; 

– прищеплення дітям та молоді культури міжетнічних відносин. 

На врегулювання патріотичного виховання спрямована Програма 

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних 

закладах України, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України від 21 жовтня 2013 року № 1453/716/997 [245]. 

У вказаній Програмі визначено, що патріотичне виховання – це процес 

цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на 

свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до 

Батьківщини через виховання високих громадянських, моральних, 

психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації 

інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного 

розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни. 

Метою Програми є утвердження в Україні патріотизму, посилення 

моральної складової в загальній системі формування у молоді національної 

гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, 

особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття 

соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, 

інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток 

психологічних і професійних якостей. 

Основними завданнями, окресленими у Програмі, є: 
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– виховання в учнівської та студентської молоді України почуття гордості 

за Українську державу; 

– формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та 

національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, 

визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності 

культурної спадщини та майбутнього; 

– виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до 

Конституції України, законів України, державної символіки; 

– формування у молоді відданості та вірності українському народові, 

готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності; 

– формування здорового способу життя, прагнення до фізичного 

саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у 

сучасному суспільстві; 

– підтримка та пропагування сімейних цінностей. 

Насамкінець необхідно звернути увагу на те, що загальноосвітнє і 

професійно-технічне навчання засуджених заохочується і враховується при 

визначенні ступеня їхнього виправлення. Так, наприклад, 22 жовтня 2015 року 

підлітків, які утримуються у Кіровоградській установі виконання покарань 

№ 14, відвідали мистецтвознавець О. Краснопільська і провідний журналіст 

Кіровоградщини Л. Гуріна разом із вчителями загальноосвітньої школи № 38 

при установі С. Колесником і Р Литвиним. Гості запропонували цікавий 

екскурс в життя і творчість Володимира Винниченка [130]. 

Отже, підсумовуючи викладене, пропонується ст. 124 КВК України 

доповнити нормою щодо обов’язковості патріотичного виховання засуджених 

неповнолітніх як засобу, що сприяє становленню їх на життєву позицію, яка 

відповідає правовим нормам і вимогам суспільно корисної діяльності. 

Окрім того, у наказі Генерального прокурора України, в якому визначено 

особливості діяльності прокурора із захисту прав і свобод дітей, доцільно 

закріпити норму такого змісту: «Прокурорам під час перевірки додержання 
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прав дітей у спеціальних установах, де вони перебувають, а також в органах, які 

беруть участь у виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших 

примусових заходів щодо неповнолітніх, особливу увагу звертати на 

додержання їх прав на загальноосвітнє і професійно-технічне навчання. 

Додержання прав дітей на загальноосвітнє і професійно-технічне 

навчання, а також патріотичне виховання розглядати як невід’ємну складову їх 

виправлення і ресоціалізації». 

У Конституції України від 28 червня 1996 року визначено, що кожен має 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49). 

У ст. 24 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року 

закріплено, що держави-учасниці визнають право дитини на користування 

найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами 

лікування хвороб і відновлення здоров’я. Держави-учасниці намагаються 

забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ до 

подібних послуг системи охорони здоров’я. 

Згідно з п. 26.2 Пекінських правил від 29 листопада 1985 року  

неповнолітнім у виправних установах повинен забезпечуватися догляд, захист і 

вся необхідна допомога – соціальна, психологічна, медична, фізична, а також 

допомога в галузі освіти та професійної підготовки, – які їм можуть 

знадобитися з урахуванням їх віку, статі й особистості, а також інтересів 

їхнього повноцінного розвитку [120]. 

Відповідно до п. 12 Правил ООН щодо захисту неповнолітніх, 

позбавлених волі, від 14 грудня 1990 року позбавлення волі має здійснюватися 

в умовах і за обставин, що забезпечують дотримання прав людини 

неповнолітніх. Потрібно гарантувати здійснення в інтересах неповнолітніх, які 

утримуються у виправних установах, ефективних заходів і програм, які 

послужили б тому, щоб підтримати їх здоров’я і самоповагу, виховувати у них 

почуття відповідальності та заохочувати формування таких поглядів і навичок, 

які допомогли б їм розвивати свої можливості як членів суспільства [183]. 
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У абз. 5 ч. 1 ст. 8 КВК України визначено, що засуджені мають право на 

охорону здоров’я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про 

охорону здоров’я, за винятком обмежень, передбачених законом. 

Охорона здоров’я забезпечується системою медико-санітарних та 

оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних 

форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на вільний вибір і 

допуск лікаря для отримання медичної допомоги, зокрема і за власні кошти. 

Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших 

одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування 

від указаних захворювань. 

Незважаючи не те, що на важливості забезпечення прав неповнолітніх 

засуджених на охорону здоров’я акцентується увага низки міжнародних і 

національних правових актів, порушення у цій сфері мають доволі поширений 

характер, що обумовлює необхідність наукового дослідження проблем 

забезпечення додержання законів у вказаній сфері. 

В Основах законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 

1992 року № 2801-XII визначено, що охорона здоров’я – система заходів, які 

здійснюються органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, 

медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою 

збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно 

можливій індивідуальній тривалості її життя [149]. 

Згідно із  ч. 2 ст. 116 КВК України лікувально-профілактична й 

санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі організовується та 

проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. Адміністрація 

колоній зобов’язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують 

охорону здоров’я засуджених. 
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У п. 31 Висновку № 5 Консультативної ради прокурорів Європи 

«Прокуратура та ювенальна юстиція» від 20 жовтня 2010 року визначено, що у 

питаннях ювенальної юстиції прокурори повинні у межах своєї компетенції 

намагатись забезпечити заходи освітнього та соціалізуючого характеру, такі як: 

компенсація, освіта, нагляд соціальних служб, лікування, розміщення в 

закладах для неповнолітніх, посередництво, а також судовий нагляд, пробація 

та умовне звільнення використовуються у найширшому можливому обсязі, 

одночасно враховуючи інтереси потерпілого, держави, неповнолітнього, а 

також цілі кримінальної юстиції [35]. 

Зазначаючи про охорону здоров’я засуджених осіб до 18 років, необхідно 

звернутися до системи нормативних актів, які становлять її правову основу. 

Останніми, зокрема, є: Конституція України від 28 червня 1996 року; 

міжнародні документи; Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 

2003 року № 1129-IV; Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-

IV; Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 

1992 року № 2801-XII; закони України «Про попереднє ув’язнення» від 

30 червня 1993 року № 3352-XII; «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII; 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 

24 січня 1995 року № 20/95-ВР; «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

від 6 квітня 2000 року № 1645-III; «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 

2000 року № 1489-III, «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 

5 липня 2001 року № 2586-III; «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року 

№ 2402-III; «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 

17 березня 2011 року № 3160-VI; Порядок організації надання медичної 

допомоги засудженим до позбавлення волі (затверджений наказом Міністерства 

юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 

2014 року № 1348/5/572); Порядок взаємодії установ виконання покарань та 

суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які 
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відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк (затверджений наказом Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх 

справ України від 28 березня 2012 року № 478/5/180/375/212/258) тощо. 

За результатами аналізу матеріалів прокурорської практики можна 

виокремити найбільш актуальні напрями діяльності прокурора із забезпечення 

додержання прав на охорону здоров’я неповнолітніх засуджених.  

Проводячи перевірку, необхідно звертати увагу на додержання 

пенітенціарними установами вимог ч. 5 ст. 16 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року 

№ 2801-XII [149], Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» від 15 липня 1997 року № 765 

[169], а також наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 

вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 

14 березня 2011 року № 142 щодо акредитації медичних частин [190]. 

Потребують уваги прокурора питання належної професійної підготовки 

медичних працівників, що передбачено у ст. 33 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, де зазначено: медична допомога надається відповідно до 

медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які 

перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що 

забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до 

закону ліцензією, та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та 

одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть 

перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. 

Актуальними є й питання гарантування прав засуджених та взятих під 

варту неповнолітніх на належне медичне обслуговування, гарантованих ст. 11 

Закону України «Про попереднє ув’язнення», ст. 116 КВК України щодо 

належного укомплектування штату медичних працівників пенітенціарних 

установ і спеціальних установ органів Національної поліції. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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Невиконання вказаних вимог та неналежна взаємодія установ виконання 

покарань з територіальними органами охорони здоров’я, незалучення їх до 

обстеження та лікування засуджених і взятих під варту неповнолітніх, може 

призвести до несвоєчасного виявлення захворювання та, як наслідок, до 

ненадання вчасної кваліфікованої медичної допомоги. 

Під час перевірки також потрібно з’ясовувати і питання додержання у 

виховних колоніях вимог ст.ст. 60, 63 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», а також ст. 26 Закону України «Про охорону 

дитинства» щодо надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного 

розвитку. 

Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України «Про охорону 

дитинства» дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного 

розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і 

психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я, надається можливість 

отримати базову, професійно-технічну та вищу освіту, зокрема і в домашніх 

умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами 

індивідуальної корекції [230]. 

Також потребує з’ясування під час перевірки додержання вимог ст. 30 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та 

ст.ст. 11, 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

стосовно забезпечення у пенітенціарних установах проведення обов’язкових 

профілактичних заходів щодо вакцинації неповнолітніх. 

Варто зауважити, що відсутність у виховних колоніях укомплектованих 

посад психіатрів, а також неналежна взаємодія з цих питань із територіальними 

закладами охорони здоров’я, призводить до порушень прав неповнолітніх на 

діагностику, лікування та належний облік засуджених з психічними 

захворюваннями та розладами, що передбачено ст.ст. 5, 7 Закону України «Про 

психіатричну допомогу». 

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» 
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держава, серед іншого, гарантує безоплатне надання медичної допомоги 

особам, які страждають на психічні розлади, у державних та комунальних 

закладах охорони здоров’я і безоплатне або на пільгових умовах забезпечення 

їх лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [236]. 

Актуальним залишається питання забезпечення права взятих під варту 

молодих громадяни (віком від 14 до 35 років) на отримання психолого-

педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, що гарантоване ч. 3 ст. 9 Закону України «Про попереднє 

ув’язнення». 

Зазначимо, що незадовільний стан психолого-педагогічної роботи з 

особами до 18 років, які мають перебувати на профілактичних обліках або на 

обліках у психіатра, є однією з причин вчинення неповнолітніми суспільно 

небезпечних дій. 

Крім того, під час перевірок необхідно звертати увагу на виконання 

Державною пенітенціарною службою України Державної цільової соціальної 

програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період 

до 2016 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2013 року № 637 [50]. 

Також прокурору необхідно з’ясувати додержання п. 5 Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом 

Міністра юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5, у якому 

передбачено, що у закладах охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби 

України неповнолітні засуджені тримаються ізольовано від інших категорій 

засуджених [181]. 

Важливо наголосити, що вказані напрями діяльності прокурора у 

досліджуваній сфері не є вичерпними, і щоразу, розпочинаючи перевірку, 

необхідно виходити з конкретних умов і обставин, а також наявної інформації 

про порушення стану законності у сфері охорони здоров’я засуджених. 



 
269 

У контексті нормативного регулювання прав засуджених на охорону 

здоров’я доцільно звернути увагу й на окремі правові документи, що 

потребують доповнення.  

Так, у п.п. 1, 2 розділу 2 Порядку організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі визначено, що після прибуття в установи 

виконання покарання усі засуджені протягом доби проходять первинний 

медичний огляд з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження, 

осіб, які становлять епідемічну загрозу для оточення або потребують надання 

медичної допомоги, та осіб з педикульозом. Результати первинного медичного 

огляду фіксуються у медичній карті № 025/о, що надсилається зі слідчого 

ізолятора разом з особовою справою засудженого. 

Також потрібно зауважити, що неналежна відомча нормативна 

регламентація стандартів і порядку первинного медичного огляду 

неповнолітніх при їх поміщенні до ізоляторів тимчасового тримання 

призводить до несвоєчасного виявлення захворювань у дітей ще на стадії їх 

потрапляння до установ виконання покарань.  

Враховуючи необхідність наявності спеціальних знань у галузі медицини 

та надзвичайну актуальність забезпечення прав неповнолітніх, які потрапили у 

конфлікт із законом, з метою підвищення рівня ефективності забезпечення 

додержання прав засуджених осіб до 18 років на охорону здоров’я, доцільно у 

наказі Генерального прокурора України про організацію роботи органів 

прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей (на сьогодні – це наказ 

Генерального прокурора України № 16 гн) передбачити обов’язковість 

залучення до проведення перевірок відповідних фахівців закладів охорони 

здоров’я. 

Згідно зі ст. 46 Конституції України громадяни мають право на 

соціальний захист, що передбачає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. 
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Окрім того, в п. 13 Правил Організації Об’єднаних Націй щодо захисту 

неповнолітніх, позбавлених волі, від 14 грудня 1990 року встановлено, що 

неповнолітнім, які позбавлені свободи, не можна відмовляти у силу їх статусу в 

цивільних, економічних, політичних, соціальних чи культурних правах, якими 

вони володіють відповідно до внутрішньодержавного або міжнародного права і 

здійснення яких сумісно з позбавленням волі [183]. 

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 7 КВК України держава поважає і охороняє 

права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для 

їх виправлення та ресоціалізації, соціальну й правову захищеність і особисту 

безпеку. 

Засуджені мають всі права людини та громадянина, передбачені 

Конституцією України, за винятком обмежень, визначених у КВК України, 

законах України і встановлених вироком суду. Так, Генеральна прокуратура 

України постійно приділяє увагу захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на соціальний захист, зокрема тих, які перебувають у 

місцях позбавлення волі. 

У виховних колоніях станом на 1 жовтня 2015 року відбували покарання 

у вигляді позбавлення волі 28 таких дітей. 

Проведеними прокурорами перевірками встановлено, що на практиці 

виникають труднощі щодо отримання особами вказаної категорії одноразової 

допомоги після досягнення 18-річного віку, оскільки терміни призначених їм 

покарань деколи значно перевищують максимальний строк для отримання цієї 

соціальної виплати. 

У цьому зв’язку Генеральною прокуратурою України ініційовано 

внесення Міністерством освіти і науки України змін до Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку, які затверджено постановою 

уряду від 23 вересня 2015 року № 762. 

Відповідно до цих змін адміністрацією слідчого ізолятора або установи 

виконання покарань на ім’я неповнолітніх засуджених, які мають статус дітей-
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сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в установах банку 

відкриваються вкладні (депозитні) рахунки, на які перераховується така 

одноразова грошова допомога після досягнення дитиною 18-річного віку [60]. 

Потрібно зазначити, що з метою побудови в Україні повноцінної системи 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, спроможної забезпечити законність, 

обґрунтованість та ефективність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила 

у конфлікт із законом, пов’язаного з її перевихованням та подальшою 

соціальною підтримкою, було розроблено Концепцію розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схвалену указом Президента України від 

24 травня 2011 року № 597/2011.  

Реалізація напрямів розвитку кримінальної юстиції стосовно 

неповнолітніх має посилити відповідальність сім’ї, суспільства та держави за 

процес виховання і становлення дітей, забезпечити додержання прав і свобод 

дітей, які потрапили у конфлікт із законом, шляхом підвищення рівня їх 

правового й соціального захисту, зменшити рівень дитячої злочинності [87]. 

Під час реалізації Концепції мають здійснюватися заходи нормативно-

правового, організаційного, методичного, інформаційного та кадрового 

забезпечення. Зокрема, заходи нормативно-правового забезпечення повинні 

передбачати розроблення державної програми соціального захисту та 

реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення. 

Важливо зазначити, що останнім часом не проводилось дослідження 

проблемних аспектів забезпечення прокурором додержання законів, 

спрямованих на соціальний захист неповнолітніх засуджених. 

Н. Болотіна визначає «соціальний захист» у широкому та вузькому 

розумінні. Так, поняття «соціальний захист» в широкому розумінні вчена 

тлумачить як діяльність держави, спрямовану на забезпечення формування й 

розвитку повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних 

факторів, що впливають на неї, створення умов для самовизначення і 

ствердження у житті. У вузькому розумінні соціальний захист Н. Болотіна 

пропонує розуміти сукупність економічних і правових гарантій, що 
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забезпечують додержання найважливіших соціальних прав громадян, 

досягнення соціально прийнятного рівня життя [26, с. 36]. 

На думку В. Шайхатдинова, поняття «соціальний захист» охоплює 

діяльність держави й органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, підприємств зі створення сприятливого для людини 

навколишнього середовища, охорони материнства і дитинства, надання 

допомоги родині, охорони здоров’я громадян, професійної підготовки 

громадян, забезпечення зайнятості населення, охорони праці, регулювання 

заробітної плати і доходів населення, забезпечення громадян житлом, 

регулювання права власності громадян, матеріального обслуговування і 

забезпечення непрацездатних та тих, хто потребує соціальної підтримки [319, 

с. 5]. 

Важливо наголосити, що обмеження неповнолітнього у реалізації певних 

прав у зв’язку із застосуванням до нього заходів кримінального примусу та, 

зокрема, відбування покарання у вигляді позбавлення волі, у жодному разі не 

повинно призводити до утисків його прав на соціальний захист. 

У ч. 1 ст. 8 КВК України закріплено право засуджених на соціальне 

забезпечення, зокрема і на оформлення пенсій відповідно до законів України.  

Згідно з абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР 

здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень 

покладається у межах визначеної компетенції на спеціальні виховні установи 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

У ч. 3 вказаної статті визначено, що під соціальним захистом дітей 

необхідно розуміти комплекс заходів і засобів соціально-економічного та 

правового характеру, здійснення яких покладається на суб’єктів, зазначених у 

ч.ч. 1, 2 цитованої статті, щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, 

виховання, освіту, медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки. 

Розпочинаючи перевірку, необхідно з органів місцевого самоврядування, 

органів опіки та піклування витребувати інформацію про дитину, яка перебуває 
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в установі виконання покарання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року 

№ 2342-IV органи опіки і піклування, серед іншого, забезпечують вирішення 

питань щодо соціального захисту та захисту особистих, майнових, житлових 

прав і інтересів дітей, а також стосовно надання письмової згоди або 

заперечення на відчуження нерухомого майна (зокрема житла) й іншого майна, 

власником якого є дитина. 

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» в обліково-статистичній картці 

містяться дані про дитину, її спадковість, здоров’я, місце походження, місце 

проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, 

про житло, в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві 

власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, інформація про 

заклади та сім’ї, де дитина перебувала на утриманні та вихованні, план і 

результати соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, 

результати навчання тощо [202]. 

Також необхідно зауважити, що органи опіки та піклування відповідно до 

покладених на них завдань і розподілу повноважень між структурними 

підрозділами відповідних управлінь та відділів місцевої державної 

адміністрації, зокрема: вживають заходи щодо захисту особистих і майнових 

прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням); 

беруть участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав 

неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням); 

установлюють опіку над майном у передбачених законом випадках; 

оформлюють належні документи щодо особи підопічного та щодо майна, над 

яким установлюється опіка; охороняють та зберігають житло і майно 

підопічних та визнаних безвісно відсутніми (Правила опіки та піклування, 

затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 
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Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року 

№ 34/166/131/88) [182]. 

Необхідно ознайомитися з нормативно-правовою базою, згідно з якою 

забезпечується соціальний захист неповнолітніх засуджених. Так, правовою 

основою соціального захисту засуджених осіб у віці до 18 років є: Конституція 

України; міжнародні документи (Конвенція ООН з прав дитини; Мінімальні 

стандартні правила ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх 

(Пекінські правила); Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених 

волі тощо); Кримінально-виконавчий кодекс України, Сімейний кодекс 

України, закони України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 

1991 року № 1788-XII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, «Про охорону 

дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III, «Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III, «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-

IV, «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 

2011 року № 3160-VI; Положення про спостережні комісії (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429) тощо. 

Перед початком перевірки доцільно ознайомитися з матеріалами 

попередніх перевірок, інформацією про внесені документи прокурорського 

реагування, результати їх розгляду, вжиті заходи щодо усунення порушень 

закону, відновлення порушених прав та притягнення винних осіб до 

відповідальності, а також іншими матеріалами, що надійшли до прокуратури 

щодо установи (звернення громадян, посадових осіб, інформація державних 

органів, статистичні дані тощо) або містяться у засобах масової інформації. 

Готуючись до перевірки також доцільно вирішити питання про залучення 

до неї спеціалістів відповідних державних органів: Державної фінансової 
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інспекції України, Пенсійного фонду України, підрозділів соціального захисту 

населення тощо. 

Розпочинаючи перевірку, необхідно пам’ятати, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 18 

Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» 

посадові та службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих 

ізоляторів, серед іншого, зобов’язані забезпечувати дотримання та реалізацію 

прав, законних інтересів неповнолітніх [199]. 

Здійснюючи перевірку додержання законодавства, спрямованого на 

соціальний захист неповнолітніх засуджених, слід ознайомитися з матеріалами, 

наявними в особових справах таких осіб. Особливу увагу необхідно звернути на 

наявність в особових справах неповнолітніх:  

– інформації про склад сім’ї (зокрема, батьків, осіб, які їх замінюють, 

братів, сестер), освіту, стан здоров’я, місце навчання (роботи) та проживання 

(реєстрації) тощо; 

– даних, що підтверджують право на пенсію, державну допомогу, 

аліменти, їх надходження, а також реагування адміністрації установи 

виконання покарання на випадки ухилення від сплати аліментів батьками; 

– рішень суду про визнання батьків або одного з них безвісно відсутніми 

чи померлими, документів про заходи, вжиті для встановлення їхнього 

місцезнаходження; 

– рішень про надання дитині відповідного статусу – статусу дитини-

сироти, дитини-інваліда або дитини, позбавленої батьківського піклування, та 

призначення (отримання) соціальної допомоги, пенсії, аліментів; 

– матеріалів, що підтверджують вжиття адміністрацією заходів для 

призначення та отримання соціальної допомоги, пенсії, аліментів, тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме. 

Окремо потрібно зазначити, що, наприклад, тимчасова державна 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 



 
276 

можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) яких 

невідоме, призначається у разі, коли: 

– рішення суду про стягнення аліментів з одного із батьків не 

виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у 

боржника коштів та іншого майна, на які за законом може  бути звернено 

стягнення; 

– стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або 

він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, на 

строковій військовій службі або в установленому порядку його визнано 

недієздатним; 

– місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено [175]. 

Важливо звернути увагу на те, що адміністрація установи виконання 

покарань не завжди може оперативно отримувати інформацію про зміну 

обставин, які впливають на права дитини, приміром, отримання соціальної 

допомоги, пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги тощо. Це, зокрема, 

обумовлено віддаленістю виховної установи від місця проживання 

неповнолітнього засудженого.  

У цьому зв’язку з метою оптимізації забезпечення права на соціальний 

захист вказаної категорії осіб до 18 років пропонується зобов’язати орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та 

захисту прав дітей (служба у справах дітей) і спеціально уповноважені 

підрозділи Національної поліції повідомляти установу виконання покарання 

про зміну обставин, які впливають на отримання неповнолітньою особою 

соціальної допомоги, пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги тощо. 

Відповідну норму необхідно закріпити у Законі України «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року 

№ 20/95-ВР. 

Доцільно також зауважити, що згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 26 Закону України 

«Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка 

незаконно (за відсутності відповідного судового рішення, рішення 
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адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи 

після закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває 

у місці тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи 

позбавлення волі, в установі для виконання заходів примусового характеру, 

інших місцях, зазначених у п. 1 ч. 1 вказаної статті. 

Письмові вказівки прокурора щодо додержання встановлених 

законодавством порядку та умов тримання осіб у місцях, зазначених у п. 1 ч. 1 

зазначеної статті, а також письмові вказівки прокурора, надані іншим органам, 

що виконують судові рішення у кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, є обов’язковими і підлягають негайному 

виконанню. 

 

4.3 Захист прокурором прав і свобод дітей при виконанні покарань, 

не пов’язаних із позбавленням волі 

 

Відповідно до ст. 98 КК України до неповнолітніх застосовуються такі 

покарання, не пов’язані з позбавленням волі: 1) штраф; 2) громадські роботи; 

3) виправні роботи. 

Окрім того, до неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові 

покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю [100]. 

Упродовж 2014 року 1 неповнолітньому призначено покарання у вигляді 

виправних робіт, 282 – у вигляді громадських робіт, 365 – у вигляді штрафу, 

110 – у вигляді інших покарань [309]. 

У першому півріччі 2015 року покарання у вигляді громадських робіт 

призначено 144 неповнолітнім, у вигляді штрафу – 190, у вигляді інших видів 

покарань – 52. Покарання у вигляді виправних робіт упродовж першого 

півріччя 2015 року до неповнолітніх не застосовувалось [310]. 
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Таким чином, діяльність прокурора із забезпечення додержання прав і 

свобод неповнолітніх, до яких застосовано покарання, не пов’язані з 

позбавлення волі потребує окремого дослідження. 

Насамперед потрібно звернути увагу на правове регулювання 

застосування таких покарань, без знання якого неможливе здійснення захисту 

вказаної категорії осіб. Так, правову основу застосування покарань до 

неповнолітніх, не пов’язаних із позбавленням волі, становлять: Кримінальний 

кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III (зокрема, ст.ст. 98–100, 102, 

104, 107, 108); Кримінальний виконавчий кодекс України від 11 липня 

2003 року № 1129-IV; Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України» від 23 червня 2005 року № 2713-IV; низка підзаконних актів 

(Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань 

№ 270/1560, Порядок взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального 

супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з 

випробуванням або умовно-достроково № 288/4322 тощо. 

Згідно із КК України штраф застосовується лише до неповнолітніх, які 

мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене 

стягнення (ст. 99). 

Розмір штрафу, зокрема і за вчинення злочину, за який передбачено 

основне покарання лише у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, встановлюється судом залежно від тяжкості 

вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах 

до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

До неповнолітнього, який не має самостійного доходу, власних коштів 

або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення 

злочину, за який передбачено основне покарання лише у вигляді штрафу понад 
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три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути 

застосовано покарання у вигляді громадських робіт або виправних робіт згідно 

з положеннями ст.ст. 100, 103 КК України. 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 

16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у 

виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. 

Тривалість виконання цього виду покарання не може перевищувати двох годин 

на день (ст. 100 КК України). 

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 

16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. 

Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, 

здійснюється відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком 

суду, в межах від п’яти до десяти відсотків. 

При цьому необхідно погодитись із О. Северин, на думку якої, штраф 

може сприяти виправленню й ресоціалізації неповнолітнього засудженого без 

застосування заходів, що обмежують його свободу. Вчена аргументовано 

доводить, що покарання у вигляді громадських робіт найбільш ефективне 

стосовно неповнолітніх. Застосування до неповнолітніх виправних робіт – не 

дуже поширений вид покарання, але викреслювати його із системи заходів 

кримінально-правового характеру недоцільно [271, с. 15]. 

Наведене цілком співвідноситься з пп. «а», «b» п. 17.1 Пекінських правил, 

в яких зазначено: при виборі заходів впливу компетентний орган повинен 

керуватися такими принципами: а) заходи впливу завжди повинні бути 

зіставлені не тільки з обставинами і тяжкістю правопорушення, а й зі 

становищем та потребами неповнолітнього, а також з потребами суспільства; 

b) рішення про обмеження особистої свободи неповнолітнього повинні 

прийматися тільки після ретельного розгляду питання і обмеження повинно 

бути по можливості зведено до мінімуму [120]. 

Згідно з абз. 3 п. 11.1 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

перевірки у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах 
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Національної поліції, що проводять індивідуально-профілактичну роботу з 

неповнолітніми, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі, та 

звільненими від виконання покарань, в Українській психіатричній лікарні з 

суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень зі звичайним та 

посиленим наглядом проводяться щоквартально. 

Водночас пропонуємо визначити щомісячну періодичність такої 

перевірки, оскільки, наприклад, у випадку призначення покарання 

неповнолітньому судом першої інстанції у вигляді 50 годин громадських робіт, 

після закінчення 30 днів, наданих КПК України для апеляційного оскарження 

такого рішення суду, та за умови виконання цього покарання по дві години на 

день загальний термін від постановлення вироку суду до закінчення виконання 

вказаного покарання явно буде менший за квартал (90 днів). За таких обставин 

прокурор втрачає можливість перевірки додержання умов виконання вказаного 

покарання, а також – прав неповнолітнього.  

Необхідно наголосити, що згідно зі ст. 26 КВК України засуджений до 

основного покарання у вигляді штрафу зобов’язаний сплатити штраф у 

місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це 

відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу. 

У разі призначення основного покарання у виді штрафу з розстрочкою 

виплати певними частинами засуджений зобов’язаний сплачувати штраф у 

розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату певної частини 

штрафу засуджений повідомляє відповідний суд шляхом пред’явлення 

документа про таку сплату. 

У випадку несплати засудженим штрафу, призначеного як основне 

покарання, суд у строк, передбачений ч. 1 цієї статті, розглядає питання про 

розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми 

штрафу покаранням у вигляді громадських, виправних робіт або позбавлення 

волі відповідно до закону. 

У разі несплати засудженим чергового платежу штрафу, призначеного як 

основне покарання, з розстрочкою його виплати суд через місяць після 
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закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму 

штрафу покаранням у вигляді громадських, виправних робіт або позбавлення 

волі відповідно до закону. 

Штраф, що передбачений санкцією статті КК України як додаткове 

покарання, виконується відповідно до вироку суду центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації 

примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). 

Також зауважимо, що відповідно до ст. 10 Закону України «Державну 

кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005 року № 2713-IV 

кримінально-виконавча інспекція – орган, який виконує покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, 

а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. 

Згідно зі ст. 36 КВК України покарання у виді громадських робіт 

відбувається за місцем проживання засудженого. Громадські роботи полягають 

у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. 

Виконання покарання у виді громадських робіт здійснюється на основі 

участі засуджених у суспільно корисній праці та контролю за їхньою 

поведінкою відповідно до вимог цього Кодексу. 

Контроль за виконанням покарання у виді громадських робіт 

покладається на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення 

індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого – на 

органи Національної поліції. 

Вирок суду приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з 

дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання. 
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Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених, роз’яснює 

порядок і умови відбування покарання, погоджує з органами місцевого 

самоврядування перелік об’єктів, на яких засуджені відбувають громадські 

роботи, здійснює контроль за додержанням умов відбування покарання 

засудженими та власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом за місцем відбування засудженим громадських 

робіт, веде сумарний облік відпрацьованого засудженим часу. 

Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов’язані 

додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов 

відбування покарання, сумлінно ставитися до праці, працювати на визначених 

для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських 

робіт, з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, 

повідомляти інспекцію про зміну місця проживання, періодично з’являтися на 

реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції. При цьому поважними 

причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в 

призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та 

інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути 

за викликом і які документально підтверджені (ч. 1 ст. 37 КВК України). 

Виконання покарання у виді громадських робіт передбачає: облік 

засуджених осіб; роз’яснення порядку і умов відбування покарання; 

погодження з органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких 

засуджені особи відбувають громадські роботи; здійснення контролю за 

додержанням умов відбування покарання засудженими особами і власником 

підприємства за місцем відбування засудженими особами громадських робіт; 

облік відпрацьованого засудженими особами часу; проведення інших заходів, 

передбачених законом (п. 1.3 Розділу ІІ Інструкції № 270/1560). 

Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а 

неповнолітніми – дві години на день, але не менше двадцяти п’яти годин на 

місяць (ч. 2 ст. 38 КВК України). 
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Під час перевірки необхідно пам’ятати, що вироки суду стосовно осіб, 

засуджених до громадських робіт, приводяться до виконання не пізніше 

десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або звернення 

його до виконання (ч. 4 ст. 36 КВК України). Підставою для відбування 

засудженими особами громадських робіт є копія вироку (постанови, ухвали) 

суду і розпорядження про його виконання, завірені підписом судді та печаткою 

суду. 

На кожну засуджену особу заводиться особова справа і заповнюється 

облікова картка (додаток 22 до Інструкції № 270/1560), в якій ведеться 

сумарний облік відпрацьованих нею годин. Картка зберігається в особовій 

справі засудженої особи у конверті, який наклеюється на другу сторінку 

обкладинки особової справи.  

В особовій справі зберігаються всі матеріали, що є підставою для 

притягнення засудженої особи до відбування покарання та свідчать про 

відбутий нею час громадських робіт, листування з цих питань. Усі документи в 

особовій справі підшиваються у хронологічній послідовності, аркуші особової 

справи нумеруються і додаються до опису. 

Під час перевірки також потрібно звертати увагу на законність надання 

(відмови у наданні) дозволу на виїзд за межі України. Так, згідно з п. 5.7 

Розділу ІІ Інструкції № 270/1560 працівник інспекції може давати засудженим 

особам дозвіл на виїзд за межі України тільки у разі направлення їх у 

відрядження з місця роботи, за потреби проходження курсу лікування та в разі 

смерті близького родича (подружжя, батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені, 

рідні брати й сестри, дід, баба, онуки), що обов’язково повинно 

підтверджуватися документально. У таких випадках ксерокопії відповідних 

документів долучаються до особової справи засудженої особи. 

У разі прийняття рішення про надання засудженій особі дозволу на виїзд 

за межі України (відмову в наданні дозволу на виїзд) працівник інспекції 

виносить мотивовану постанову, яка видається засудженій особі. Копія такої 

постанови долучається до особової справи засудженої особи. 
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Також прокурору необхідно звертати увагу на своєчасність надсилання 

кримінально-виконавчою інспекцією матеріалів для вирішення питання про 

притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом у разі 

систематичного несвоєчасного подання інформації про виконання громадських 

робіт або нездійснення контролю відповідальною особою за роботою та 

поведінкою засудженого, а також невиконання інших вимог ст. 39 КВК 

України. 

Згідно зі ст. 41 КВК України покарання у виді виправних робіт 

відбувається на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми 

власності за місцем роботи засудженого. 

Виконання покарання у виді виправних робіт здійснюється на основі 

участі засуджених у суспільно корисній праці та контролю за їхньою 

поведінкою відповідно до вимог цього Кодексу. 

Контроль за виконанням покарання у виді виправних робіт покладається 

на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-

профілактичної роботи за місцем проживання засудженого – на органи 

Національної поліції. 

Вирок суду приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з 

дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання. 

Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених; роз’яснює 

порядок та умови відбування покарання; здійснює контроль за додержанням 

порядку та умов відбування покарання засудженими і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи 

засудженого; бере участь у виховній роботі із засудженим; контролює 

поведінку засуджених; вносить клопотання відповідно до положень КПК 

України щодо застосування приводу стосовно засуджених, які не з’явилися за 

викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, та 

розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме; застосовує заходи 

заохочення і стягнення; дає дозвіл на звільнення з роботи засуджених за 

власним бажанням протягом строку відбування ними покарання. 
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Виконання покарання у виді виправних робіт передбачає: облік 

засуджених осіб; роз’яснення порядку та умов відбування покарання; контроль 

за додержанням порядку й умов відбування покарання засудженими особами і 

власником підприємства за місцем роботи засуджених осіб; проведення 

виховної роботи із засудженими особами; контроль за поведінкою засуджених 

осіб; винесення подання органу Національної поліції щодо здійснення приводу 

засуджених, які не з’явились за викликом до інспекції без поважних причин; 

проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб, 

місцезнаходження яких невідоме, та передача матеріалів до органу 

Національної поліції для оголошення розшуку таких засуджених; надання 

дозволу на звільнення з роботи засуджених осіб за власним бажанням протягом 

строку відбування покарання; проведення інших заходів, передбачених законом 

(п. 1.4 Розділу ІІІ Інструкції № 270/1560). 

Основними засобами виправлення і виховання осіб, засуджених до 

виправних робіт, є суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, 

виконання порядку відбування покарання, загальноосвітнє та професійно-

технічне навчання, громадський вплив і контроль за їхньою поведінкою 

відповідно до вимог КВК України. Щодо неповнолітніх забезпечується 

належний нагляд за їх поведінкою, трудовою дисципліною та одержанням ними 

виробничої кваліфікації. 

Важливо зауважити, що відповідно до п.п. 2.1–2.4 Розділу ІІІ Інструкції 

№ 270/1560 під час виконання вироку суду, що набрав законної сили, іншого 

рішення суду, а також Закону України про амністію або акта помилування 

стосовно осіб, засуджених до виправних робіт, працівники інспекції, серед 

іншого, здійснюють такі функції: ведуть облік засуджених осіб; роз’яснюють 

порядок та умови відбування покарання; здійснюють контроль за додержанням 

порядку і умов відбування покарання засудженими особами та власником 

підприємства за місцем роботи засуджених осіб; беруть участь у виховній 

роботі із засудженими особами, проводять індивідуальні бесіди з ними, 

вживають заходів щодо організації індивідуального шефства над 
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неповнолітніми (якщо з цього питання є рішення суду), проводять 

роз’яснювальну роботу з батьками засуджених неповнолітніх. 

Важливо зауважити, що згідно з п.п. 8.4–8.6 Інструкції № 270/1560 

стосовно особи, яка порушує порядок та умови відбування покарання або 

ухиляється від відбування покарання у виді громадських робіт, працівник 

інспекції направляє прокурору матеріали для вирішення питання про 

притягнення засудженої особи до кримінальної відповідальності відповідно до 

ч. 2 ст. 389 КК України (доставка такої засудженої особи до прокуратури та до 

суду здійснюється працівниками органів внутрішніх справ). Копії цих 

матеріалів підшиваються до особової справи засудженої особи.  

Прокурору направляються такі матеріали: подання; копія вироку суду; 

копія облікової картки; довідка про відбутий засудженою особою час 

покарання (у годинах); довідка про вчинені ним порушення та вжиті інспекцією 

заходи впливу; пояснення засудженої особи; інші дані, що свідчать про 

ухилення.  

У поданні вказуються конкретні факти ухилення засудженої особи від 

відбування покарання: кількість випадків невиходу на роботу, порушення 

трудової дисципліни, появи на роботі в нетверезому стані та протягом якого 

часу вони здійснені; неявка в інспекцію за викликом без поважних причин; 

невиконані обов’язки та допущені порушення порядку й умов відбування 

покарання; вчинені засудженою особою проступки та дані про те, чи 

притягувалась вона до адміністративної відповідальності; ухилення від 

реєстрації. 

Окрім того, згідно з п.п. 8.11, 8.14, 8.15 Розділу ІІІ Інструкції № 270/1560 

стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді виправних 

робіт, інспекція надсилає прокурору матеріали, що свідчать про ухилення, для 

вирішення питання про притягнення засудженої особи до кримінальної 

відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 389 КК України (доставлення такого 

засудженого до прокуратури та до суду здійснюється працівниками органів 
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Національної поліції). Копії цих матеріалів долучаються до особової справи 

засудженої особи. 

При підготовці подання прокурору про вирішення питання щодо 

притягнення засудженої особи до кримінальної відповідальності в ньому 

вказуються конкретні факти ухилення засудженої особи від відбування 

призначеного судом покарання (кількість прогулів; час, протягом якого 

засуджена особа не стала до роботи або не з’являлась без поважної причини до 

інспекції; заходи впливу, які застосовувалися до неї; наявність у засудженої 

особи адміністративних стягнень тощо).  

Разом із поданням до прокуратури направляються: копія вироку; копія 

облікової картки (завірена підписом працівника інспекції та скріплена 

печаткою); довідка про допущені порушення і вжиті заходи впливу; довідка про 

відбутий строк покарання на день направлення подання до прокуратури; інші 

матеріали, що свідчать про ухилення засудженої особи від відбування 

покарання. 

При цьому у випадку направлення подання про ухилення від відбування 

покарання у виді громадських або виправних робіт, в якому йдеться про 

випадки невиходу на роботу, порушення трудової дисципліни, появи на роботі 

в нетверезому стані, доцільним було б доручити складання відповідно акта 

власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу 

за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт. 

Згідно зі ст. 389 КК України ухилення від покарання у виді штрафу або 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

особою, засудженою до цих видів покарань, карається виправними роботами на 

строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк. 

Ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, 

засудженою до цього покарання, карається арештом на строк до шести місяців 

або обмеженням волі на строк до трьох років. 

При цьому потрібно наголосити, що до неповнолітніх за таких обставин 

не може бути застосовано покарання у виді обмеження волі, виправні роботи 
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можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем 

роботи строком від двох місяців до одного року, а арешт встановлюється на 

строк від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб. 

Отже, прокурору, здійснюючи перевірку додержання законодавства під 

час виконання покарань у виді громадських або виправних робіт, необхідно 

звертати увагу на своєчасність складання та направлення йому подання, а 

також відповідність його змісту встановленим вимогам.  

Також важливо зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 13 КВК України 

кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за поведінкою осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років. 

Відповідно до ст. 163 КВК України контроль за поведінкою 

неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом 

іспитового строку здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем 

проживання засудженого. 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи із засудженими, 

звільненими від відбування покарання з випробуванням, за місцем проживання 

покладається на органи Національної поліції. До цієї роботи можуть залучатися 

працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 

також об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

Кримінально-виконавча інспекція веде персональний облік засуджених 

протягом іспитового строку, спільно з органами Національної поліції та 

відповідними громадськими формуваннями проводить індивідуально-

профілактичну роботу із засудженими та контролює додержання ними 

громадського порядку і виконання обов’язків, покладених на них судом; 

вносить подання органу Національної поліції щодо здійснення приводу 

засуджених, які не з’явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції; 

організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, 
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та надсилає матеріали до органів Національної поліції для оголошення розшуку 

таких засуджених (ст. 164 КВК України). 

Підставою для взяття засудженої особи на облік та здійснення контролю 

за виконанням покладених на неї судом обов’язків є копія вироку (постанови, 

ухвали) суду і розпорядження про його виконання, які завірені підписом судді 

та печаткою. 

Після отримання копії вироку суду засуджений неповнолітній із батьками 

або особою, яка їх заміняє, одразу викликається до інспекції для проведення з 

ним співбесіди, під час якої йому роз’яснюються порядок та умови відбування 

покарання, правові наслідки за невиконання покладених на нього судом 

обов’язків, за порушення громадського порядку, вчинення нового злочину, 

уточнюються анкетні дані. 

Звільнені від відбування покарання з випробуванням неповнолітні 

зобов’язані: виконувати обов’язки, які покладені на них судом; повідомляти 

інспекцію про зміну місця проживання; з’являтися за викликом до інспекції; не 

порушувати громадського порядку. 

У разі неприбуття за викликом до інспекції без поважних причин до 

засудженої особи може бути застосовано привід, який здійснюється 

відповідними органами Національної поліції. 

Поважними причинами неявки засудженої особи до інспекції в 

призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та 

інші обставини, що фактично позбавляють її можливості своєчасно прибути за 

викликом і які документально підтверджені. 

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 166 КВК України у разі ухилення засудженого, 

звільненого від відбування покарання з випробуванням, від виконання 

обов’язків, які покладені на нього судом, або порушення громадського порядку, 

за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності, 

кримінально-виконавча інспекція застосовує до нього застереження у виді 

письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання. 
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Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов’язки або 

систематично вчиняє правопорушення, що призводять до адміністративних 

стягнень і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, 

кримінально-виконавча інспекція вносить до суду подання про скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення 

засудженого для відбування призначеного покарання. 

Водночас із метою забезпечення додержання кримінально-виконавчого 

законодавства, а також прав неповнолітнього вважаємо за необхідне копію 

письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням, а також внесеного до суду подання про скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення 

засудженого для відбування призначеного покарання направляти прокурору. 

Наведене необхідно закріпити у відповідних частинах ст. 166 КВК України. 

Особливо важливою є індивідуальна профілактична робота із 

засудженими, зокрема з неповнолітніми особами. Так, відповідно до ч. 3 ст. 36, 

ч. 3 ст. 41 КВК України під час виконання покарань у вигляді громадських та 

виправних робіт органи Національної поліції зобов’язані проводити 

індивідуально-профілактичну роботу. 

Окрім того, у ч. 2 ст. 163 КВК України передбачено, що проведення 

індивідуально-профілактичної роботи із засудженими, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, за місцем проживання покладається на 

органи Національної поліції. До цієї роботи можуть залучатися працівники 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 

об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

Відповідно до п. 2.2 Розділу IV Інструкції № 270/1560 інспекція спільно з 

органами Національної поліції та відповідними громадськими формуваннями 

проводить індивідуально-профілактичну роботу із засудженими особами (за 

потреби викликають до інспекції батьків неповнолітніх або осіб, які їх 

заміняють). 
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С. Халимон справедливо вважає, що потрібно розширити коло суб’єктів, 

зобов’язаних займатися вказаною роботою із засудженими, оскільки під 

індивідуальною профілактикою засуджених осіб пропонує розуміти діяльність 

співробітників кримінально-виконавчих інспекцій, дільничних інспекторів, 

міліції та громадськості, спрямовану на виявлення осіб, схильних до вчинення 

злочинів, та здійснення щодо них профілактично-виховного впливу шляхом 

застосування системи заходів переконання і примусу з метою усунення та 

нейтралізації суб’єктивних причин злочинної поведінки, а також негативних 

детермінантів з найближчого оточення такої особи [311, с. 13]. 

Існує думка щодо створення нових інституцій громадського контролю за 

поведінкою засуджених осіб, які перебувають на обліку кримінально-

виконавчої інспекції, таких як: волонтери, громадські дружини, соціальні 

служби, психологічні та юридичні клініки, центри допомоги засудженим, 

завдання яких на громадських засадах допомагати кримінально-виконавчій 

інспекції забезпечувати належний контроль і нагляд за засудженими. Також 

запропоновано розширити спектр інформування населення щодо мети 

покарань, які виконує кримінально-виконавча інспекція із залученням ЗМІ [24, 

с. 12; 271, с. 15]. 

Вказане також збігається з п. 29.1 Пекінських правил, в якому зазначено: 

необхідно докладати зусиль для використання проміжних форм роботи, таких 

як виправні заклади з ослабленим режимом, виховні будинки, центри денної 

підготовки й інші аналогічні їм відповідні форми, які можуть сприяти належній 

реінтеграції неповнолітніх у життя суспільства. 

При цьому не потрібно недооцінювати важливість опіки після звільнення 

з виправної установи. У цьому правилі особливо наголошується на необхідності 

створення мережі закладів проміжного типу. 

У вказаному правилі (п. 29.1) наголошується також на необхідності 

створення різноманітних установ і служб, розрахованих на задоволення різних 

потреб молодих правопорушників, які повертаються в суспільство, і 
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забезпечення керівництва та структурної підтримки як важливих заходів для їх 

успішної реінтеграції в життя суспільства [120]. 

Загалом підтримуючи наведену позицію науковців щодо важливості 

індивідуальної профілактичної роботи та залучення до контролю за діяльністю 

кримінально-виконавчих інспекцій психологічних клінік і соціальних служб, 

потрібно вказати, що залучення волонтерів, а також ЗМІ в контексті виконання 

покарань щодо неповнолітніх засуджених повинно бути виваженим. Таке 

залучення не повинно шкодити розвитку неповнолітнього, а також формуванню 

стосовно нього негативного й асоціального образу в суспільстві. Висвітлення ж 

діяльності кримінально-виконавчої служби з виконання покарань щодо 

неповнолітніх засуджених у ЗМІ повинно здійснюватись такими способами, що 

не дають можливості ідентифікувати особу засудженого неповнолітнього. 

Оптимізації здійснення індивідуально-профілактичної роботи сприятиме 

залучення до неї професійних психологів. 

До того ж з метою підвищення рівня ефективності забезпечення 

додержання приписів законодавства кримінально-виконавчою інспекцією, а 

також органами Національної поліції, вбачається за доцільне до перевірки 

залучати психологів та педагогів під час безпосередньої зустрічі із 

засудженими неповнолітніми. Така можливість надана прокурору згідно з ч. 2 

ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», в якій указано, що в межах реалізації 

зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів. 

Під час перевірки додержання законів у ході виконання покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі, прокурору особливо потрібно звертати увагу 

на додержання вимог Порядку № 288/4322, яким визначено основні напрями та 

форми взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді щодо соціального супроводу й контролю за 

поведінкою дітей і молоді, засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, звільнених від відбування покарання з випробуванням або 

умовно-достроково. 
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Основними напрямами взаємодії сторін є: надання соціальної допомоги 

засудженим дітям та молоді під час їхнього перебування на обліку в інспекції; 

підвищення професійної компетентності сторін з питань соціального супроводу 

і контролю за поведінкою дітей та молоді для забезпечення їх ресоціалізації; 

залучення до процесу соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та 

молоді об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності, зокрема благодійних організацій, а також окремих громадян; 

внесення пропозицій щодо вдосконалення взаємодії сторін (п. 3 Порядку 

№ 288/4322). 

Крім того, кримінально-виконавча інспекція, серед іншого, зобов’язана: 

проводити виховну роботу з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та 

здійснювати контроль за їхньою поведінкою; інформувати центри про 

постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових 

злочинів під час перебування на обліку; направляти засуджених дітей та молодь 

до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надавати комплекс 

адресних соціальних послуг тощо. 

Діяльність центрів, у свою чергу, спрямована на: визначення потреб у 

наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, 

психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям і сім’ям, у яких вони 

виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг; 

сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв’язків дітей і молоді, 

набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового й побутового влаштування 

тощо. 

Окремо потрібно звернути увагу на запровадження пробації. Так, 

5 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

пробацію», у п. 6 ст. 1 якого вказано, що пробація – це система наглядових і 

соціально-виховних заходів, які застосовуються за рішенням суду та відповідно 

до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинуваченого [233]. 
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Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень і забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої 

відповідальності (ст. 4 Закону України «Про пробацію»). 

До того ж у ст. 12 вказаного Закону визначено особливості пробації щодо 

неповнолітніх. Так, пробація щодо неповнолітніх – це пробація стосовно осіб 

віком від 14 до 18 років. Пробація здійснюється з урахуванням вікових і 

психологічних особливостей неповнолітніх. 

Пробація щодо неповнолітніх спрямована на забезпечення їх 

нормального фізичного і психічного розвитку, на профілактику агресивної 

поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення соціальних 

стосунків. 

Досудова доповідь про обвинуваченого неповнолітнього додатково 

повинна містити: інформацію про вплив криміногенних факторів на поведінку 

особи; рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику 

повторного вчинення неповнолітнім кримінальних правопорушень. 

Пробація стосовно неповнолітніх здійснюється органом пробації спільно 

з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, 

що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень. 

Орган пробації сприяє залученню засуджених неповнолітніх до навчання 

та здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

Соціально-виховна робота із засудженими неповнолітніми може 

проводитися із залученням батьків або їхніх законних представників. 

Орган пробації спільно з центральним органом виконавчої влади, що 

формує державну політику у сфері соціальної політики, забезпечує реалізацію 

пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

Пробація застосовується до неповнолітніх відповідно до цього Закону з 

урахуванням особливостей, передбачених вказаною статтею. 
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У ст. 23 Закону України «Про пробацію» визначено, що нагляд за 

додержанням законів органом пробації здійснюють Генеральний прокурор 

України і підпорядковані йому прокурори згідно із законом. 

Водночас на сьогодні не створено органів пробації, а також не 

запроваджено механізми досягнення мети та виконання завдань, передбачених 

вказаним вище законом.  

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Завданням прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших примусових заходів щодо неповнолітніх пропонується вважати 

забезпечення додержання законів у місцях тримання затриманих, попереднього 

ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, а також 

фізичними особами, які виконують покарання або заходи примусового 

характеру, що призначаються судом, додержання встановленого кримінально-

виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування 

покарання неповнолітніми особами у цих установах, їх прав і виконання ними 

своїх обов’язків. 

2. Основними напрямами нагляду прокурора за додержанням законів при 

виконанні покарань, пов’язаних із позбавленням волі, застосованих до 

неповнолітніх, є забезпечення додержання їхніх прав на освіту; охорону 

здоров’я, соціальних прав. 

Пропонується ст. 124 КВК України доповнити нормою щодо 

обов’язковості патріотичного виховання засуджених неповнолітніх як засобу, 

що сприяє становленню їх на життєву позицію, яка відповідає правовим 

нормам і вимогам суспільно корисної діяльності. 

У наказі Генерального прокурора України, у якому визначено 

особливості діяльності прокурора із захисту прав і свобод дітей, доцільно 

закріпити норму такого змісту: «Прокурорам під час перевірки додержання 
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прав дітей у спеціальних установах, де вони перебувають, а також в органах, які 

беруть участь у виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших 

примусових заходів щодо неповнолітніх, особливу увагу звертати на 

додержання їхніх прав на загальноосвітнє і професійно-технічне навчання. 

Додержання прав дітей на загальноосвітнє і професійно-технічне 

навчання, а також патріотичне виховання розглядати як невід’ємну складову їх 

виправлення і ресоціалізації». 

Актуальним залишається питання забезпечення права затриманих і 

взятих під варту неповнолітніх на отримання психолого-педагогічної допомоги 

від спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що 

гарантоване ч. 3 ст. 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення». 

Неналежна відомча нормативна регламентація стандартів та порядку 

первинного медичного огляду неповнолітніх при їх поміщенні до ізоляторів 

тимчасового тримання призводить до несвоєчасного виявлення захворювань у 

дітей ще на стадії їх потрапляння до установ виконання покарань.  

Окрім того, враховуючи необхідність наявності спеціальних знань у 

галузі медицини та надзвичайну актуальність забезпечення прав неповнолітніх, 

які потрапили у конфлікт із законом, з метою посилення ефективності 

забезпечення додержання прав засуджених осіб до 18 років на охорону здоров’я 

у наказі Генерального прокурора України про організацію роботи органів 

прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей (на сьогодні – це наказ 

Генерального прокурора України № 16 гн) варто передбачити обов’язковість 

залучення до проведення перевірок відповідних фахівців закладів охорони 

здоров’я. 

3. Згідно з абз. 3 п. 11.1 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

перевірки у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах 

Національної поліції, що проводять індивідуально-профілактичну роботу з 

неповнолітніми, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі, та 

звільненими від виконання покарань, в Українській психіатричній лікарні з 
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суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень зі звичайним та 

посиленим наглядом проводяться щоквартально. 

Також пропонуємо визначити щомісячну періодичність такої перевірки, 

оскільки, наприклад, у випадку призначення покарання неповнолітньому судом 

першої інстанції у виді 50 годин громадських робіт, після закінчення 30 днів, 

наданих КПК України для апеляційного оскарження такого рішення суду, та за 

умови виконання цього покарання по дві години на день загальний термін від 

постановлення вироку суду до закінчення виконання вказаного покарання явно 

буде менший за квартал (90 днів). За таких обставин прокурор втрачає 

можливість перевірки додержання умов виконання вказаного покарання, а 

також – прав неповнолітнього.  

При цьому у випадку направлення подання про ухилення від відбування 

покарання у виді громадських або виправних робіт, в якому йдеться про 

випадки невиходу на роботу, порушення трудової дисципліни, появи на роботі 

в нетверезому стані, доцільним було б доручити складання відповідного акта 

власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу 

за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт. 

4. Прокурору, здійснюючи перевірку додержання законодавства під час 

виконання покарань у виді громадських або виправних робіт, необхідно 

звертати увагу на своєчасність складання та направлення йому подання, а 

також відповідність його змісту встановленим вимогам. 

Водночас із метою забезпечення додержання кримінально-виконавчого 

законодавства, а також прав неповнолітнього вбачається за необхідне копію 

письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням, а також внесеного до суду подання про скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення 

засудженого для відбування призначеного покарання направляти прокурору. 

Наведене необхідно закріпити у відповідних частинах ст. 166 КВК України. 

Загалом підтримуючи позицію щодо важливості індивідуальної 

профілактичної роботи та залучення до контролю за діяльністю кримінально-
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виконавчих інспекцій психологічних клінік і соціальних служб, варто 

зазначити, що залучення волонтерів, а також ЗМІ у контексті виконання 

покарань щодо неповнолітніх засуджених повинно бути виваженим. Таке 

залучення не повинно шкодити розвитку неповнолітнього, а також формуванню 

щодо нього негативного й асоціального образу в суспільстві. Висвітлення ж 

діяльності кримінально-виконавчої служби з виконання покарань щодо 

неповнолітніх засуджених у ЗМІ має здійснюватися такими способами, які не 

надають можливості ідентифікувати особу засудженого неповнолітнього. 

Оптимізації здійснення індивідуально-профілактичної роботи сприятиме 

залучення до неї професійних психологів. 

З метою посилення ефективності забезпечення додержання приписів 

законодавства кримінально-виконавчою інспекцією, а також органами 

Національної поліції необхідним є залучення до перевірки психологів і 

педагогів під час безпосередньої зустрічі із засудженими неповнолітніми. Така 

можливість надана прокурору відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про 

прокуратуру». 
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РОЗДІЛ 5 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАХИСТУ  

ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ 

 

5.1 Зміст організації роботи прокуратури із захисту прав і свобод 

дітей та напрями її оптимізації 

 

Організація будь-якої діяльності вимагає науково обґрунтованих і 

виважених підходів, оскільки лише за таких умов можливе ефективне 

виконання покладених завдань та досягнення мети. Це стосується й сфери 

діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей.  

Передусім слід вказати, що А. Мудров свого часу справедливо вказував: 

можна навести багато прикладів, коли саме через слабку, а часом і невмілу 

організацію роботи відбувається неналежне виконання покладених на органи 

прокуратури завдань. Не раз доводилося стикатися з фактами, коли, здавалося 

б, проведено чимало необхідних організаційних і практичних заходів, але стан 

роботи не задовольняє, бажаних результатів не досягнуто, намічені справи так 

до кінця і не доведено. А все це свідчить про їх формальне проведення, 

відсутність дійового контролю за їх виконанням [125, с. 8]. 

Отож, організація – це впорядкування, приведення чогось у порядок, 

об’єднання частин цілого, встановлення певних співвідношень і взаємозв’язків 

між елементами цілого, правильний розподіл та координація частин цілого. 

Організація дає змогу окремим елементам, частинам функціонувати як єдине 

ціле, як одна система. В організації закладені резерви підвищення рівня 

ефективності діяльності [76, с. 13]. 

О. Гуреєва вважає поняття «організація роботи» та «організація 

діяльності» тотожними. Так, авторка зауважує, що організацію діяльності в 

органах прокуратури необхідно розглядати як стійкий, але водночас і 

динамічний за змістом комплекс взаємопов’язаних, скоординованих між собою 

дій оперативного складу працівників органів прокуратури, спрямованих на 
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ефективну реалізацію функцій, а також здійснення цілей і завдань, покладених 

на прокуратуру чинним законодавством. 

На думку дослідниці, організація діяльності виходить з чіткого розподілу 

посадових обов’язків і розмежування компетенції між органами прокуратури 

різного рівня, їх структурними підрозділами, між прокурорами, з одного боку, 

та їх взаємодії, проведення узгоджених заходів на різних стадіях прокурорської 

діяльності в цілому і за пріоритетними напрямами зокрема – з другого [43, 

с. 21]. 

М. Якимчук справедливо визначає сутність організації як специфічної 

функції управління в тому, щоб виконати рішення організаційно, створити 

мережу організаційних відносин, які забезпечують передусім цілісність 

керованої системи, найбільш ефективні взаємовідносини між її компонентами 

[326, с. 108]. 

На думку М. Мичка, поняття організації роботи прокуратури охоплює: 

1) організацію діяльності прокурорської системи в цілому, а також у межах 

окремих регіонів; 2) організацію роботи окремих органів прокуратури (апаратів 

обласних, районних, міжрайонних прокуратур); 3) організацію колективної 

праці прокурорських працівників на рівні окремих структурних підрозділів 

органів прокуратури (управлінь, відділів); 4) організацію індивідуальної праці 

прокурорів. Усі зазначені рівні організації роботи тісно взаємопов’язані та 

практично є неподільними. Проте як у теоретичному, так і практичному 

аспектах розмежування рівнів організації роботи не лише можливе, а й 

необхідне, позаяк на кожному з них управлінські засоби та способи мають свої 

специфічні форми і методи реалізації [118, с. 16]. 

А. Курись висловлює думку, згідно із якою організація роботи з 

прокурорського нагляду за додержанням законів – це сукупність заходів щодо 

розподілу предмета відання між конкретними органами прокуратури з метою 

раціонального використання їх потенціалу, забезпечення точного, неухильного 

і своєчасного виконання поставлених завдань у повній відповідності до закону, 
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а також організація співпраці органів прокуратури з іншими правоохоронними 

органами тощо [105, с. 443]. 

І. Марочкін та О. Толочко організацію роботи прокурорського нагляду за 

додержанням законів розглядають у двох аспектах: по-перше, як комплекс 

заходів, спрямованих на раціональний розподіл праці, створення її належних 

умов і підтримку організаційного порядку, здорової психологічної атмосфери в 

колективі; по-друге, як повсякденну процесуальну й непроцесуальну діяльність 

прокурора, пов’язану з постановкою перед підлеглими конкретних завдань, 

контролем за їх виконанням і оцінкою виконаної роботи [114, с. 5]. 

Потрібно зауважити, що діяльність органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей – це комплексна діяльність, що здійснюється як у межах 

кримінального судочинства, так і поза його межами. Більше того, на моє 

переконання, повноваження прокурора за межами кримінального судочинства 

повинні бути збережені у якомога більшому обсязі. На користь цього, зокрема, 

свідчать кількість порушень майнових, освітніх, трудових та інших прав осіб до 

18 років, а також нестабільність законодавства, яке забезпечує функціонування 

системи захисту прав і свобод дітей. 

Таким чином, організація роботи прокурора із захисту прав і свобод 

дітей – це комплексна діяльність спеціально уповноважених працівників 

прокуратури, що полягає в оптимальному використанні повноважень 

прокурором із найменшою затратою ресурсів (людських і матеріальних) з 

метою ефективного захисту прав та свобод дітей. 

Важливо звернути увагу й на те, що немає єдності поглядів стосовно 

елементів організації роботи. Так, існує думка, що основними елементами 

організації прокурорської роботи є: 1) розподіл обов’язків; 2) прогнозування; 

3) планування; 4) контроль виконання; 5) аналіз і оцінка виконаної роботи. 

Також виділяються додаткові елементи, зокрема організація роботи з кадрами, 

організація роботи щодо виявлення й поширення позитивного (передового) 

досвіду роботи; систематизація чинних нормативно-правових актів, 
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діловодство, забезпечення належного рівня трудової дисципліни, нормального 

психологічного клімату тощо [147, с. 17]. 

На думку В. Малюги, організація роботи охоплює: а) добір, розстановку 

кадрів; б) правильний розподіл обов’язків між працівниками прокуратури, 

належну організацію їх повсякденної діяльності; в) раціональне планування 

роботи; г) контроль за проведенням заходів, виконання завдань; 

д) удосконалення методів роботи, підвищення ділової кваліфікації працівників 

прокуратури [112, с. 91]. 

В. Бабенко та М. Руденко відокремлюють такі елементи організації 

роботи: підбір, розміщення, підвищення кваліфікації прокурорських кадрів; 

забезпечення способами збору екологічної інформації; аналіз інформації та її 

оцінку; планування роботи і контроль виконання; об’єднання зусиль 

оперативного складу з метою досягнення найкращих кінцевих результатів в 

аспекті зміцнення екологічної законності; систематизація екологічного 

законодавства; первинний облік виконаної роботи; статистична звітність; 

визначення ефективності прокурорської діяльності [17, с. 150]. 

М. Арсірій, наприклад, до елементів організації роботи також зараховує 

наукове і методичне супроводження практичної діяльності, яке пропонує 

назвати супровідним елементом організації роботи органів прокуратури 

стосовно забезпечення законності у сфері санітарного й епідемічного 

благополуччя населення. Змістом супровідного елементу організації роботи 

прокуратури у досліджуваній сфері, на думку автора, є підготовка наукової, 

методичної, навчальної та іншої літератури з найактуальніших напрямів 

діяльності прокуратури та проведення навчальних, науково-практичних і 

методичних заходів тощо [16, с. 12]. 

В. Литовка висловлює думку, що елементами організації роботи є: 

керівництво підпорядкованими органами прокуратури та працівниками; 

реалізація прокурорських повноважень; окреслення оптимальної структури, 

штатної чисельності, компетенції органів прокуратури та розподіл обов’язків 

між працівниками; планування роботи; узагальнення статистичних даних і 
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матеріалів аналітичних досліджень; впровадження у діяльність органів 

прокуратури найбільш ефективних форм та методів роботи; розроблення 

методичних рекомендацій і поширення позитивного досвіду з різних напрямів 

прокурорсько-слідчої діяльності; надання практичної та методичної допомоги 

підпорядкованим органам прокуратури і їх працівникам; застосування 

контролю виконання заходів; розгляд нагальних проблем на колегіях і  

оперативних нарадах; координація діяльності правоохоронних органів; оцінка 

критеріїв ефективності діяльності органів прокуратури [108, с. 11]. 

Варто зауважити, що елементи організації роботи у сфері захисту прав і 

свобод дітей умовно можна поділити на дві групи [167, с. 115]: 

– основні, такі як добір, розстановка кадрів; розподіл обов’язків між 

працівниками прокуратури та належна організація їх повсякденної діяльності; 

планування; інформаційно-аналітична діяльність; контроль виконання 

планових і позапланових заходів (наприклад, розгляд звернень громадян, 

виконання завдань вищестоящої прокуратури); 

– допоміжні (облік виконаної роботи, статистична звітність, 

систематизація нормативно-правових актів, діловодство у прокуратурі). 

К. Годуєва виокремлює такі елементи організації роботи прокуратури: 

робота з персоналом, організація діяльності щодо виявлення й поширення 

позитивного (передового) досвіду, розподіл прокурорської праці, 

інформаційно-аналітичне забезпечення, планування, первинний облік і 

статистична звітність, контроль виконання та оцінка ефективності [38, с. 10]. 

О. Панчишина зазначає, що елементи організації роботи прокурора 

умовно можна поділити на такі основні групи, як: інформаційно-аналітичні 

(збір, накопичення інформації та її аналіз, планування); правозахисні (за 

допомогою яких прокурор виявляє порушення і реагує на них); кадрові (підбір, 

навчання, розстановка кадрів та підвищення кваліфікації); науково-методичні 

(проведення наукових досліджень, розробка методичних рекомендацій, 

навчальних програм, підготовка науково-навчальної літератури) [155, с. 12]. 
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Не вступаючи у наукову дискусію щодо поглядів на елементи організації 

роботи прокурора із захисту прав і свобод дітей, слід вказати, що у 

представленому підрозділі увагу хотілося б акцентувати на оптимізації тих 

елементів, які, на мій погляд, дадуть змогу оптимізувати діяльність прокурора в 

досліджуваній сфері. Як уже зазначалося, з метою підвищення рівня 

ефективності організації роботи така діяльність повинна: ґрунтуватися на 

положеннях психології (здатність працівника виконувати покладені на нього 

службові обов’язки); відповідати законам логіки (аналіз інформації, що 

надходить; вибір форми реалізації наданих повноважень з виявлення та 

реагування на порушення законів; вжиття заходів до реального відновлення 

порушених прав); враховувати досягнення наук управління та соціології праці з 

метою оптимізації діяльності та якнайменшої затрати часу, а також 

матеріально-технічних ресурсів; враховувати останні наукові досягнення 

(наприклад, рекомендації психології щодо спілкування з дітьми) [167, с. 137]. 

Удосконалення прокурорського захисту прав і свобод дітей поза межами 

кримінального провадження в Україні має здійснюватися за такими сімома 

напрямами, як: 1) законодавчий (встановлення посад ювенальних прокурорів як 

спеціалізованих прокурорів у єдиній системі органів прокуратури та 

визначення меж їх компетенції); 2) кадровий (оптимізація штатної чисельності 

прокурорів, уповноважених здійснювати захист прав і свобод дітей поза 

межами кримінального провадження, з урахуванням кількості дітей у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці, зокрема дітей-інвалідів і 

дітей, позбавлених батьківського піклування); 3) інституційний (підготовка 

концепції запровадження інституту ювенальних прокурорів як складової 

системи ювенальної юстиції); 4) освітньо-науковий (забезпечення у вищих 

навчальних закладах, зокрема спеціалізованих, підготовки кандидатів для 

роботи в прокуратурі за спеціальною освітньою програмою «ювенальний 

прокурор»); 5) аналітичний (визначення спеціальної наукової установи з 

розроблення програми адаптації найбільш прогресивних та інноваційних 

елементів законодавства зарубіжних країн в українську модель, дослідження 
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суспільних процесів та оцінки їх впливу на поведінку дітей і батьків, 

розроблення пропозицій стосовно підготовки програм захисту прав дітей у 

відповідній сфері суспільних відносин); 6) інформаційний (провадження 

соціально-освітньої роботи серед дітей і дорослого населення щодо прав 

неповнолітніх, засобів та способів їх захисту, зокрема шляхом звернення до 

органів прокуратури); 7) фінансовий (забезпечення належного фінансування 

заходів, пов’язаних із підготовкою спеціалізованих ювенальних прокурорів і 

проведенням наукових досліджень у сфері захисту прав і свобод дітей поза 

межами кримінального провадження) [38, с. 11–12]. 

На думку інших науковців, оптимізація захисту прокурором майнових 

прав дітей охоплює: спеціалізоване навчання у базових вищих навчальних 

закладах, із випускників яких наразі комплектуються прокурорські посади, а 

також врахування при перевірці відповідності осіб вимогам, установленим до 

кандидата на посаду прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів, наявності у додатку до диплома про вищу юридичну освіту 

спеціалізованої навчальної дисципліни із захисту прав і свобод дітей; 

доповнення спеціалізованої програми підвищення кваліфікації принципом 

предметності; поглиблене вивчення проблем забезпечення додержання законів 

з огляду на стан законності в регіоні; електронний документообіг матеріалів з 

питань захисту майнових прав дітей, а також постійний моніторинг 

повідомлень у ЗМІ про відчуження майна, судових рішень, що розміщуються в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень; зобов’язання органів і посадових 

осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, негайно повідомляти 

прокурора про звернення щодо посвідчення прав або фактів стосовно майна 

(майнових прав), яке повністю або частково належить малолітній чи 

неповнолітній особі [155, с. 12–13]. 

Також наявна думка, згідно з якою шляхом до вдосконалення роботи 

прокуратури є наукова організація праці: застосування на практиці досягнень 

науки, техніки і передового досвіду для оптимальної діяльності. Це передбачає: 



 
306 

раціональний розподіл обов’язків між працівниками; забезпечення 

узгодженості їхніх дій; створення необхідних умов для безперервної і ритмічної 

роботи, високоефективне і повне використання робочого часу та трудових 

ресурсів; застосування різноманітних методів і прийомів наглядової діяльності, 

технічних засобів, включаючи персональні комп’ютери й оргтехніку [129, с. 7]. 

Інші науковці, досліджуючи шляхи оптимізації захисту трудових прав 

неповнолітніх, наголошують на такому важливому складовому елементі 

організації роботи прокурора, як координація. Тематику координаційних 

заходів необхідно обирати з урахуванням стану законності та виробничої 

спеціалізації регіону (міста, району, області). До участі у координаційних 

заходах з питань захисту трудових прав неповнолітніх (зокрема, на місцевому 

рівні) необхідно залучати представників: органів місцевої виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; кримінальної міліції у справах дітей; служб у 

справах дітей; управлінь (відділів) освіти; державної служби зайнятості; 

державної інспекції з питань праці; санітарно-епідеміологічної служби; органів 

державного пожежного нагляду; державної служби гірничого нагляду та 

промислової безпеки; державної фінансової інспекції [154, с. 12–13]. 

Д. Суходубов також зауважує, що координаційна діяльність 

прокуратури – це цілеспрямована управлінська діяльність, що здійснюється 

стосовно об’єднаних у певну структуру правоохоронних органів і спрямована 

на досягнення конкретної мети – боротьбу зі злочинністю. Організація 

координації як управлінського процесу охоплює такі основні напрями: 

а) інформаційно-аналітичне забезпечення органів прокуратури в галузі 

боротьби зі злочинністю; б) прогнозування тенденцій розвитку злочинності; 

в) планування координаційних заходів на підставі даних інформаційно-

аналітичної роботи; г) організація роботи координаційної, міжвідомчої нарад 

керівників правоохоронних та інших органів; д) контроль виконання 

координаційних заходів [289, с. 15]. 

Отже, стосовно вказаного вище необхідно зауважити, що наведені 

погляди на елементи організації роботи, безумовно, актуальні у кожній галузі 
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діяльності органів прокуратури, проте, враховуючи стрімкий розвиток 

законодавства про прокуратуру, організаційно-структурні зміни, а також 

розвиток наукових думок, убачається за доцільне сформулювати пропозиції з 

оптимізації організації роботи прокурора у досліджуваній сфері, які, на мою 

думку, сприятимуть підвищенню рівня ефективності захисту прав і свобод 

дітей. 

Так, зокрема, напрямами посилення ефективності захисту прав і свобод 

дітей органами прокуратури обрано такі складові: оптимальна структура та 

система підрозділів, що здійснюють захист вказаної категорії осіб у місцевих, 

регіональних прокуратурах і Генеральній прокуратурі Україні; підбір 

працівників, які безпосередньо здійснюватимуть захист прав та свобод дітей 

(див. підрозділ 5.2); міжнародна взаємодія (див. підрозділ 5.3); чітке визначення  

критеріїв ефективності діяльності прокуратури (див. підрозділ 5.5). 

Одним із засобів оптимізації досліджуваної діяльності прокурора також є 

опрацювання рішень Європейського суду з прав людини та застосування їх при 

виконанні своїх функцій органами прокуратури України (див. підрозділ 5.4). 

Розглядаючи систему та структуру підрозділів, на які покладено 

обов’язок щодо захисту прав і свобод дітей, насамперед потрібно зауважити, 

що відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» систему 

прокуратури України становлять: 1) Генеральна прокуратура України; 

2) регіональні прокуратури; 3) місцеві прокуратури; 4) військові прокуратури; 

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня 

щодо регіональних і місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура – органом 

прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур, розташованих у межах 

адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну 

юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури (ч. 4 ст. 7 Закону України 

«Про прокуратуру»). 

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» Генеральна 

прокуратура України організовує і координує діяльність усіх органів 
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прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій 

прокуратури. 

У структурі Генеральної прокуратури України утворюються 

департаменти, управління та відділи. Управління і відділи можуть бути 

самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення 

про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України 

затверджуються Генеральним прокурором України. 

На сьогодні обов’язки щодо захисту прав і свобод дітей у Генеральній 

прокуратурі покладено на управління ювенальної юстиції, яке утворено на базі 

Управління захисту прав і свобод дітей [166] згідно з наказом Генерального 

прокурора України від 16 липня 2015 року № 55-шц [286]. 

Управління складається з таких підрозділів: 

– відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 

підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх; 

– відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях та інших примусових заходів щодо неповнолітніх; 

– відділ представництва інтересів дітей та держави в судах, захисту їх 

прав при виконанні судових рішень. 

Основними завданнями управління ювенальної юстиції, зокрема, є: 

– вжиття заходів, спрямованих на додержання законів щодо захисту прав 

і свобод дітей, гарантованих Конституцією України, законами України та 

Конвенцією ООН про права дитини; 

– забезпечення комплексного використання функцій прокуратури при 

здійсненні представництва інтересів дітей у судах, нагляду за додержанням 

законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, у кримінальному 

провадженні та при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях і 

застосуванні інших заходів примусового характеру, підтримання державного 

обвинувачення; 

– організація та здійснення нагляду за додержанням і застосуванням 

законів правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами 
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контролю, підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями, на 

які покладено обов’язки щодо захисту прав дітей; 

– виконання вимог закону при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, учинені неповнолітніми та за їх 

участю, досудовому розслідуванні злочинів вказаної категорії, зокрема у формі 

процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення в судах 

тощо. 

Виходячи зі структури управління ювенальної юстиції залишається 

незрозумілим, на який підрозділ покладено обов’язок щодо забезпечення прав і 

свобод неповнолітніх при застосуванні до них заходів адміністративного 

примусу.  

У цьому зв’язку вказаний обов’язок пропонується покласти на відділ 

представництва інтересів дітей та держави в судах, захисту їх прав при 

виконанні судових рішень і назвати його відділ захисту прав і свобод дітей за 

межами кримінального судочинства. 

Окрім того, в Управлінні ювенальної юстиції немає організаційно-

методичного підрозділу, який є дуже важливим. На моє переконання, науковим 

і методичним центром забезпечення діяльності органів прокуратури із захисту 

прав і свобод дітей повинен стати відповідний відділ у науковому підрозділі 

(науково-дослідний інститут, науково-консультативний центр, центр 

досліджень проблем діяльності органів прокуратури тощо) Національної 

академії прокуратури України. 

Наведене цілком узгоджується із ч. 3 ст. 80 Закону України «Про 

прокуратуру», в якій указано, що Національна академія прокуратури України 

функціонує при Генеральній прокуратурі України. 

Відповідно до п.п. 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 наказу виконувача обов’язків 

Генерального прокурора України «Про організацію взаємодії органів 

прокуратури України з Національною академією прокуратури України» від 

11 квітня 2016 року № 148 прокурорів усіх рівнів зобов’язано [213]: 

– розглядати взаємодію з Академією як один із основних засобів 
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покращення підготовки та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих 

кадрів, удосконалення наукових досліджень з проблем діяльності прокуратури, 

її нормативного регулювання; 

– планувати й проводити спільно з Академією регіональні навчальні 

заходи з прокурорсько-слідчими працівниками;  

– інформувати Академію за опрацьованими у відповідних підрозділах 

Генеральної прокуратури України матеріалами і пропозиціями прокуратур 

обласного рівня про проблеми прокурорсько-слідчої діяльності, які потребують 

наукового дослідження та вирішення засобами організаційно-методичного 

забезпечення; 

– проводити на базі Академії заходи у рамках міжнародних проектів, що 

реалізуються за участю Генеральної прокуратури України. 

У рішенні колегії Генеральної прокуратури України від 13 травня 

2015 року також було зобов’язано керівництво Національної академії 

прокуратури України невідкладно розробити та реалізувати комплекс заходів 

організаційного, практичного і кадрового характеру з метою удосконалення 

навчальної та наукової діяльності, їх максимального наближення до потреб 

прокурорської практики, забезпечення ефективності підготовки і підвищення 

кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (п. 5) [238]. 

Отже, основними завданнями такого відділу мають бути: 

– аналітична та наукова діяльність з питань захисту прав і свобод дітей, а 

також визначення спільно з Управлінням ювенальної юстиції актуальних 

напрямів діяльності органів прокуратури у цій сфері; 

– розробка документів методичного характеру, навчальної літератури, а 

також рекомендацій із підвищення ефективності захисту прав і свобод дітей, 

профілактики злочинності у підлітковому середовищі; 

– розробка рекомендацій з оптимізації координації діяльності 

правоохоронних органів, відповідних органів та служб з питань протидії 

злочинності, профілактики правопорушень серед дітей; 

– вироблення рекомендацій з оптимізації правового регулювання захисту 
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прав і свобод дітей; 

– розробка навчальних програм і методик перевірки кваліфікації 

ювенальних прокурорів; 

– взаємодія з науковими підрозділами правоохоронних органів та органів 

виконавчої влади, міжнародними державними і недержавними організаціями з 

питань захисту прав та свобод дітей. 

Необхідно також зазначити, що згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України 

«Про прокуратуру», якщо в силу виключних обставин у певних 

адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури 

України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального 

прокурора України виконання їх функцій може покладатися на військові 

прокуратури. 

У зв’язку з цим наказ Генерального прокурора України «Про особливості 

діяльності військових прокуратур» від 29 серпня 2014 року № 12 гн доцільно 

доповнити нормою про те, що при виконанні завдань, покладених на військові 

прокуратури, особливу увагу потрібно приділяти захисту прав і свобод дітей на 

території проведення антитерористичної операції [229]. 

Актуальною у цьому контексті є пропозиція щодо доповнення ч. 1 ст. 18 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України» положенням такого змісту: 

«Громадянам України, зокрема посадовим і службовим особам органів 

державної влади, місцевого самоврядування, державних органів, утворених 

відповідно до Конституції України та законів України, військовослужбовцям і 

працівникам Збройних сил України, членам їх сімей, дітям-сиротам, які 

перебувають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виїхали за межі тимчасово окупованої території, гарантується 

дотримання у повному обсязі їхніх прав та свобод, передбачених Конституцією 

України, зокрема соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після 

залишення ними тимчасово окупованої території» [155, с. 10].  
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Окремо звернімося до структури підрозділів захисту прав і свобод дітей у 

регіональних та місцевих прокуратурах. Так, згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 10 Закону 

України «Про прокуратуру» у системі прокуратури України діють регіональні 

прокуратури, до яких належать прокуратури областей, Автономної Республіки 

Крим, міст Києва і Севастополя. 

У структурі регіональної прокуратури утворюються підрозділи – 

управління та відділи. 

Окрім того, у ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що в 

системі прокуратури України діють місцеві прокуратури, перелік та 

територіальна юрисдикція яких визначається в Додатку до цитованого Закону. 

У структурі місцевої прокуратури за необхідності також утворюються 

такі підрозділи, як відділи. 

Враховуючи комплексність діяльності органів прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей, у прокуратурах регіонального рівня пропонується 

утворити управління ювенальної юстиції, у структурі якого повинні діяти два 

підрозділи: відділ захисту прав і свобод дітей за межами кримінального 

судочинства та відділ захисту прав і свобод дітей у сфері кримінальної юстиції. 

На рівні місцевих прокуратурах убачається за необхідне утворити відділ 

ювенальної юстиції, в якому об’єднати працівників, на яких покладено 

обов’язки щодо захисту прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами 

кримінальної юстиції. 

 

5.2 Спеціалізація прокурорів у сфері захисту прав і свобод дітей 

 

Відповідно до п. 1 ст. 40 Конвенції про права дитини від 20 листопада 

1989 року держави-учасниці визнають право кожної дитини, яка, як вважається, 

порушила кримінальне законодавство, обвинувачується або визнається винною 

в його порушенні, на таке поводження, що сприяє розвитку в дитини почуття 

гідності та значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод 
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інших та за якого враховуються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції 

та виконання нею корисної ролі у суспільстві [79]. 

Відповідно до положень Зауважень загального порядку № 10 (2007) 

«Права дітей у рамках відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх» 

всеохоплююча система правосуддя у справах неповнолітніх вимагає також 

створення спеціалізованих підрозділів у поліції, судовій системі, прокуратурі, 

так само, як і призначення спеціальних захисників чи інших представників, які 

надавали  б правову або іншу відповідну допомогу дитині [180]. 

Варто зазначити, що в Україні зараз відбувається становлення системи 

ювенальної юстиції, зокрема знаходять своє відображення у національному 

законодавстві вимоги міжнародних норм про спеціалізацію суб’єктів, які 

беруть участь у відправленні правосуддя стосовно неповнолітніх.  

Насамперед варто наголосити, що здавна у різних країнах час від часу 

висловлювалися ідеї про бажаність і навіть необхідність по-різному судити 

дорослих і дітей, у деякі акти вводились окремі положення, які передбачали 

дещо інший підхід до кримінального покарання дітей, але майже до кінця 

XIX століття це були лише окремі епізоди, які не тільки не складалися у яку-

небудь систему, а й  були відхиленнями від загальної тенденції, винятками із 

загального правила, котрі, як відомо, підтверджують правило. Тому не можна 

говорити про ювенальну юстицію аж до кінця XIX століття [9, с. 54]. 

Корінні зміни у  кримінальній політиці щодо неповнолітніх відбулися 

лише в кінці XIX століття і закінчилися створенням спеціального суду у 

справах неповнолітніх. Такий суд створено у Чикаго (штат Іллінойс) відповідно 

до Закону від 2 липня 1899 року. Цей день було проголошено історичним, 

оскільки перемогу отримали прогресивні сили юридичної спільноти США, і 

почалася історія ювенальної юстиції [9, с. 56]. 

Важливо зазначити, що в деяких державах ювенальні суди спочатку були 

створені лише в окремих місцевостях, не охоплюючи своєю юрисдикцією 

територію всієї країни. Так, у Новій Зеландії суди у справах неповнолітніх 

з’явилися у 1925 році, але ще тривалий час на периферії справи дітей 
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розглядали судді загальної юрисдикції. У Франції спочатку спеціалізований 

ювенальний суд був створений лише у Парижі в рамках експерименту (однак 

спеціалізація стосувалася не лише суддів, а й прокурорів та адвокатів) [9, с. 57–

58]. 

У контексті сучасних історичних умов необхідно звернути увагу на  

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) від 

29 листопада 1985 року, в п. 12.1 яких передбачено, що для виконання своїх 

функцій найкращим чином службовці поліції, які часто або виключно 

займаються неповнолітніми, або які здебільшого займаються попередженням 

злочинності неповнолітніх, повинні пройти спеціальний інструктаж та 

підготовку. З цією метою у великих містах необхідно створити спеціальні 

підрозділи поліції. 

Коментар до зазначеного пункту вказує на те, що увага в ньому звернено 

на необхідність спеціальної підготовки всіх посадових осіб із забезпечення  

правопорядку, які беруть участь у здійсненні правосуддя  щодо неповнолітніх. 

Оскільки поліція є для неповнолітніх першим контактом із системою 

правосуддя, украй важливо, щоби вона діяла кваліфіковано і належним чином. 

Хоча зв’язок між урбанізацією та злочинністю, звичайно, складний, 

підвищення рівня злочинності неповнолітніх пов’язується, зокрема, зі швидким 

і непланованим зростанням великих міст. Тому спеціалізовані підрозділи 

поліції необхідні не лише для забезпечення конкретних принципів, викладених 

у цьому документі (наприклад, правило, закріплене у п. 1.6 Пекінських правил, 

відповідно до якого необхідно систематично розвивати і координувати служби 

правосуддя щодо неповнолітніх з метою підвищення та підтримки на 

належному рівні кваліфікації персоналу таких служб, включаючи їхні методи, 

підходи і ставлення), але у більш загальному плані для забезпечення 

ефективного попередження злочинності неповнолітніх та боротьби з нею, а 

також покращення  поводження з неповнолітніми правопорушниками [120]. 
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Варто також звернути увагу на те, що у Концепції розвитку ювенальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженій Указом Президента 

України від 24 травня 2011 року № 597/2011, у контексті розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх, серед іншого, передбачено забезпечення при 

здійсненні дізнання, досудового слідства і правосуддя стосовно неповнолітніх, 

які вчинили правопорушення, додержання їх прав з урахуванням вікових, 

соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку 

шляхом підготовки працівників органів внутрішніх справ, суддів, прокурорів, 

адвокатів, працівників органів опіки і піклування з питань здійснення дізнання, 

досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх [87]. 

Окрім того, відповідно до п.п. 16, 17 розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 2 жовтня 2011 року 

№ 1039-р необхідно передбачати у навчальних планах і програмах підготовки 

спеціалістів з відповідних напрямів та спеціалізацій курси з питань роботи з 

неповнолітніми, які вчинили кримінальні правопорушення, а також з 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх. 

Також слід забезпечувати на постійній основі підготовку і підвищення 

кваліфікації працівників органів та служб у справах дітей і спеціальних закладів 

для дітей, працівників органів внутрішніх справ, суддів, адвокатів, які 

працюють з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, та прокурорів, які 

здійснюють правозахисну діяльність у сфері захисту прав дітей [206].  

На розвиток зазначених положень в абз. 2 п. 3 наказу Генерального 

прокурора України № 4 гн передбачалося, що нагляд за додержанням законів 

під час досудового розслідування, зокрема у формі процесуального керівництва 

ним, участь у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, за їх участю, особами, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності, а також іншими (відповідно 

до компетенції), необхідно покласти на керівників і підлеглих їм працівників 

прокуратур міст, районів, міжрайонних та прирівняних до них, галузевих 
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підрозділів з нагляду за додержанням прав і свобод дітей, прокуратури 

обласного рівня та управління захисту прав і свобод дітей Генеральної 

прокуратури України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 

вказаних категоріях кримінальних проваджень необхідно доручати прокурорам, 

на яких покладено обов’язок захисту прав і свобод дітей. Також передбачається 

обов’язковість забезпечення безумовного виконання вимог КПК України в 

частині особливостей досудового розслідування щодо неповнолітніх. Окрім 

того, досудове розслідування вказаної категорії правопорушень необхідно 

доручати виключно спеціально уповноваженим слідчим [218]. 

Наведені положення цілком відповідають міжнародним вимогам. 

Більше того, у Законі України «Про прокуратуру» 2014 року визначено, 

що в системі прокуратури може запроваджуватися спеціалізація прокурорів 

(ч. 6 ст. 7). 

Також згідно з п.п. 3.1 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

безпосереднє виконання обов’язків щодо захисту прав і свобод дітей необхідно 

доручати досвідченим працівникам. У прокуратурах районного рівня за 

можливості на цих прокурорів не покладати виконання обов’язків з інших 

напрямів прокурорської діяльності. 

Водночас низка міжнародних правових актів, а також Концепція розвитку 

ювенальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні передбачають і такий 

критерій, як належний рівень підготовки працівника прокуратури. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру» прокурором 

місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та 

володіє державною мовою. 

Також передбачається, що кандидат на посаду прокурора проходить 

протягом одного року спеціальну підготовку у Національній академії 

прокуратури України з метою отримання знань та навичок практичної 

діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення 

правил прокурорської етики (ч. 1 ст. 33 Закону України «Про прокуратуру»). 
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Виходячи з положень нового Закону України «Про прокуратуру», 

комплектування органів прокуратур відбувається не лише з випускників 

профільних вищих навчальних закладів (навчальних закладів, з якими 

Генеральною прокуратурою України укладено договір про підготовку 

фахівців). 

Згідно з наказом Генерального прокурора України «Про організацію 

роботи з кадрами в органах прокуратури України» від 15 грудня 2011 року 

№ 2 гн керівникам прокуратур усіх рівнів необхідно забезпечувати 

комплектування прокурорсько-слідчих посад професійно підготовленими, 

компетентними, принциповими, добросовісними працівниками з високими 

моральними якостями (п. 3).  

Комплектувати прокурорсько-слідчі посади потрібно за рахунок осіб, які 

є громадянами України, мають вищу юридичну освіту, володіють необхідними 

діловими і моральними якостями, здатні за станом здоров’я успішно 

виконувати службові обов’язки, не притягувалися до кримінальної 

відповідальності (за винятком реабілітованих) або адміністративної 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (п. 3.1) [224]. 

Потрібно зазначити, що до принципів кадрової роботи належать такі 

вимоги і фактори: 

– конкурсність професійної, медико-психологічної, моральної та вікової 

придатності; 

– загальність і рівність вимог до проходження служби в органах 

прокуратури; 

– бездоганність репутації прокурорського працівника; 

– демократизм, гласність і конфіденційність кадрової служби; 

– законність у діяльності кадрової служби; 

– професіоналізм і компетентність кадрової служби; 

– високий ступінь довіри до кадрів, їх імунітет від незаконних і 

необґрунтованих обвинувачень у поєднанні з відомчою підконтрольністю; 

– позапартійність і позаконфесійність служби в органах прокуратури; 
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– стабільність і ротація кадрового складу в поєднанні з правом 

прокурорського працівника на просування по службі; 

– збалансована відповідальність керівників органів прокуратури будь-

якого рівня за стан кадрової служби [281, с. 257]. 

Особливості роботи на вказаному напрямі обумовлюються: 1) правовим 

статусом суб’єктів, на захист яких спрямована діяльність органів прокуратури – 

осіб до 18 років; 2) актами законодавства, що врегульовують суспільні 

відносини, які виникають у сфері виконання норм законів, спрямованих на 

захист прав і свобод дітей; 3) специфічними об’єктами нагляду; 

4) психологічними особливостями малолітніх та неповнолітніх; 5) особливими 

суб’єктами, наділеними повноваженнями із захисту прав і свобод дітей, – 

управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України та відповідні 

підрозділи у регіональних та місцевих прокуратурах [167, с. 21–23]. 

З огляду на це пропонується до програми спеціальної підготовки 

кандидатів на посади прокурорів ввести курс щодо особливостей діяльності 

прокурора із захисту прав і свобод дітей. 

Також перед призначенням на посаду прокурорів, які здійснюватимуть 

захист прав і свобод дітей, необхідно провести дворівневу систему оцінки знань 

і навиків.  

Перший етап полягає у тестуванні на знання законодавства, спрямованого 

на захист прав і свобод дітей, вирішення практичних завдань (змодельована 

ситуація у сфері кримінального судочинства за участю дитини та за межами 

кримінальної процесуальної сфери), а також на наявність знань з ювенальної 

психології. 

Другий етап необхідно проводити у формі співбесіди за обов’язковою 

участю представників ювенальних підрозділів. 

За результатами відбору пропонується проведення навчання у 

Національній академії прокуратурі України протягом одного місяця за 

функціональними напрямами діяльності органів прокуратури України і лише 



 
319 

після успішного складання кваліфікаційного іспиту призначати прокурорів, які 

здійснюватимуть захист прав і свобод осіб до 18 років.  

Цікаво те, що пропозицію про проходження перед призначенням на 

посаду спеціалізованої підготовки працівником, який здійснюватиме захист 

прав і свобод дітей, підтримали 54% опитаних прокурорів. 

На думку В. Сухоноса, методи професійного навчання (конкретних 

ситуацій, інциденту, тренування чутливості тощо), вибір яких залежить від 

ефективності впливу на тих, хто навчається, а також стилі навчання 

(конкретний досвід, абстрактне мислення, активне спостереження, 

експериментування тощо) визначаються у результаті попереднього тестування 

за спеціальною програмою і формування на цій основі навчальних груп [290, 

с. 13]. 

Так, у Національній академії прокуратури України створено навчальну 

програму курсу «Прокурорська діяльність у сфері захисту прав і свобод дітей», 

метою якого є надання ґрунтовних знань з теорії та практики прокурорської 

діяльності щодо захисту прав і свобод дітей, підготовка слухачів до 

ефективного застосування у практичній діяльності здобутих знань, загальних і 

спеціальних методик для виявлення й усунення правопорушень, відновлення 

прав та свобод дітей, а також формування творчої особистості майбутніх 

прокурорів та високоморальних загальнолюдських якостей [250]. 

Надзвичайно важливим також є знання ювенальної психології. Так, для 

ефективної професійної діяльності оперативного працівника, який здійснює 

захист прав і свобод дітей, доцільно (перед покладенням на нього таких 

обов’язків) визначити його особистісні якості. Зокрема, з метою ефективного 

виконання покладених обов’язків працівник повинен мати такі якості: моральні 

(високі моральні принципи, високе почуття обов’язку та відповідальності за 

виконувану роботу тощо); психологічні (урівноваженість, стійкість до 

зовнішніх подразників, психологічна витривалість, увага, посидючість тощо); 

характерологічні (цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, принциповість 
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щодо порушень закону тощо); інтелектуальні (знання нормативно-правової 

бази, загальної психології, дитячої психології) [167, с. 119]. 

Отже, для оптимізації діяльності прокуратури в зазначеній сфері у наказі 

Генерального прокурора України № 16 гн пропонується закріпити таке 

положення: «Безпосереднє виконання обов’язків із захисту прав і свобод дітей 

необхідно доручати досвідченим працівникам, які успішно пройшли 

підготовку, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками 

прокурорської діяльності щодо захисту прав і свобод дітей, а також мають стаж 

роботи в органах прокуратури достатній для ефективного захисту прав і свобод 

дітей».  

Що ж до навчання нинішніх працівників, то вони також мають 

ознайомитися із основними положеннями щодо захисту прав і свобод дітей. 

При цьому такі співробітники повинні пройти як теоретичне навчання, так і 

практично закріпити результати навчання. 

Зазначаючи про форми навчання нинішніх працівників, доцільно 

звернутися до Положення про єдину систему підвищення кваліфікації 

прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України (Положення), 

затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30 квітня 

2013 року № 57. У Положенні визначено, що складовими системи підвищення 

кваліфікації є: самостійне навчання; індивідуальні завдання; стажування в 

структурних підрозділах прокуратур обласного рівня і Генеральній прокуратурі 

України; спільне (колективне) навчання; навчально-методичні семінари, 

зокрема заняття в Школі молодого спеціаліста; науково-практичні конференції; 

підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на 

керівні посади; навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів 

Національної академії прокуратури України, яке може здійснюватися і в 

дистанційній формі (п. 1.4.). 

Безумовно, кожна із вказаних форм прийнятна і для навчання 

працівників, які будуть займатися діяльністю щодо захисту прав та свобод 

дітей. Формами контролю можуть бути: бесіди керівників з підлеглими 
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працівниками стосовно знання опрацьованих документів та матеріалів; 

перевірка конспектів працівників, які проходять стажування; періодичне 

заслуховування працівників про виконання індивідуальних планів стажування і 

планів підвищення кваліфікації; перевірка знань у формі тестування (п. 11.2).  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що призначення на 

посаду працівників, які володіють належними знаннями і навичками щодо 

захисту прав та свобод дітей, сприятиме більш ефективному виконанню 

прокурорськими працівниками своїх обов’язків і, як наслідок, більш 

оперативному виявленню порушень у вказаній сфері, реагуванню на них, а 

також відновленню порушених прав малолітніх і неповнолітніх осіб.  

 

5.3 Міжнародна взаємодія органів прокуратури у сфері захисту прав 

і свобод дітей 

 

У преамбулі до Декларації прав дитини від 20 листопада 1959 року 

закріплено, що Генеральна Асамблея проголошує Декларацію прав дитини з 

метою забезпечення дітям щасливого дитинства з можливістю користування 

для їх власного блага і блага суспільства правами та свободами, які в ній 

передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок як окремих осіб, а також 

добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони 

визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших 

заходів, що поступово втілюються у життя відповідно до принципів, 

закріплених у Декларації. 

Варто зазначити, що важлива роль у сфері захисту прав і свобод дітей в 

Україні відведена органам прокуратури. Відповідно, дослідження окремих 

аспектів правового регулювання та форм міжнародного співробітництва органів 

прокуратури нашої держави в контексті захисту прав і свобод дітей має 

важливе як теоретичне, так і практичне значення, оскільки його результати 

дадуть змогу сформувати цілісну картину про систему правових норм, які 

регулюють питання, пов’язані з міжнародним співробітництвом у вказаній 
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сфері суспільних відносин, та форми такого співробітництва, що випливають із 

норм національного та міжнародного права. 

Необхідно наголосити, що у процесі виконання завдань, покладених на 

органи прокуратури, ймовірне виникнення ситуацій, за яких істотну допомогу в 

успішному захисті прав і свобод дітей можуть надати компетентні органи 

іноземних держав у контексті міжнародного співробітництва. Так, останнє 

передбачає надання правової допомоги, під якою розуміється сформована в 

міжнародних відносинах система нормативних і організаційно-правових 

засобів, які використовуються при співробітництві держав у сфері взаємного 

надання допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, що 

потребують проведення процесуальних дій на території більш ніж однієї 

держави [27, с. 465]. 

Зазначаючи про міжнародне співробітництво, особливу увагу треба 

звернути на національну та міжнародну нормативно-правову основу такої 

діяльності. Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Згідно з ч. 2 ст. 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року 

держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й 

обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, 

та з цією метою вживають усіх відповідних законодавчих і адміністративних 

заходів. 

На врегулювання окремих питань міжнародного співробітництва 

спрямована й Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, відповідно до ст. 4 якої  

установи юстиції договірних сторін надають правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах відповідно до положень цієї Конвенції [82].  

Установи юстиції надають правову допомогу й іншим установам у 

справах, зазначених у попередньому пункті цієї статті. 
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Спеціальним міжнародним актом, що регулює питання міжнародного 

співробітництва у сфері захисту прав і свобод дітей, потрібно вважати Угоду 

про співробітництво генеральних прокуратур (прокуратур) держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав у сфері захисту прав і законних інтересів 

неповнолітніх від 25 травня 2006 року. Так, відповідно до ст. 1 зазначеного 

правового акта сторони, керуючись національним законодавством, 

міжнародними зобов’язаннями держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав та цією Угодою, в межах своєї компетенції здійснюють 

співробітництво з метою захисту прав і законних інтересів неповнолітніх, 

вироблення узгодженої стратегії та спільних заходів у цій сфері [296]. У тексті 

зазначеної статті наголошується на тому, що ця Угода не стосується питань 

надання правової допомоги у кримінальних справах і видачі правопорушників. 

Необхідно зазначити, що в Угоді також визначені такі форми 

співробітництва: 

1) обмін статистичною, науково-методичною та іншою інформацією у 

сфері захисту прав і законних інтересів неповнолітніх, зокрема про: 

– практику роботи органів прокуратури у сфері захисту прав та законних 

інтересів неповнолітніх;  

– практику законодавчого й іншого нормативно-правового регулювання 

прав і законних інтересів неповнолітніх;  

– неповнолітніх громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав, які виїхали за межі держави їх походження або постійного 

проживання, порушуючи вимоги законодавства про в’їзд і виїзд громадян;  

– неповнолітніх громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав, що незаконно перебувають на території держави однієї зі сторін і не 

мають законних представників;  

– злочини транснаціонального характеру, вчинені щодо неповнолітніх; 

2) розробка і прийняття узгоджених заходів з метою підвищення рівня 

ефективності прокурорського реагування на порушення законодавства про 

права та законні інтереси неповнолітніх; 
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3) проведення спільних наукових досліджень у сфері захисту прав і 

законних інтересів неповнолітніх.  

У зазначеній Угоді містяться вимоги до оформлення запиту про надання 

міжнародної правової допомоги та про порядок його виконання. 

Недоцільно залишати поза увагою і двосторонні угоди, норми яких також 

врегульовують питання міжнародного співробітництва органів прокуратури. До 

таких актів, наприклад, можна зарахувати Угоду про співробітництво між 

Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Республіки 

Білорусь від 18 травня 2010 року, де у ст. 2 закріплено, що сторони здійснюють 

співробітництво на таких основних напрямах [298]: 

– забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина;  

– боротьба зі злочинністю, зокрема і в організованих формах, 

тероризмом, корупцією, торгівлею людьми та людськими органами, 

незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, 

злочинами у сфері економіки та високих технологій (кіберзлочинністю), а 

також іншими видами злочинів, що становлять підвищену загрозу для 

суспільства; 

– організація та забезпечення виконання міжнародних договорів про 

видачу правопорушників, правову допомогу та правові відносини у 

кримінальних справах; 

– пересилання матеріалів прокурорської діяльності, зокрема й архівних; 

– підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів і установ 

прокуратури; 

– науково-дослідницька діяльність з питань, які становлять взаємний 

інтерес. 

В окремому пункті цього документа міститься положення, згідно з яким 

взаємодія із питань видачі правопорушників і надання допомоги у 

кримінальних справах здійснюються у порядку, передбаченому міжнародними 

договорами, учасниками яких є Україна і Республіка Білорусь. 
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Досліджуючи питання міжнародного співробітництва, варто зазначити, 

що на безпосереднє врегулювання такої діяльності в кримінально-правовій 

сфері спрямована, наприклад, Європейська конвенція про видачу 

правопорушників від 13 грудня 1957 року, а також норми вже вказаної вище 

Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 22 січня 1993 року [57]. 

Окрім того, на врегулювання окремих питань міжнародного 

співробітництва у кримінально-правовій сфері спрямований і галузевий наказ 

Генерального прокурора України «Про організацію роботи органів прокуратури 

України у галузі міжнародного співробітництва» від 18 вересня 2015 року 

№ 223. Так, у п. 1 вказаного наказу закріплено, що під час міжнародного 

співробітництва органи прокуратури України повинні дотримуватися 

принципів взаємної поваги до національного суверенітету і прав людини, 

добросовісного виконання зобов’язань та невтручання у внутрішні справи 

іноземних держав [226]. 

Ґрунтуючись на положеннях, закріплених у зазначених актах, доходимо 

висновку, що таке міжнародне співробітництво може здійснюватися як у 

кримінально-правовій сфері, так і поза кримінально-правовою сферою. 

Наприклад, міжнародне співробітництво органів прокуратури України поза 

кримінально-правовою сферою може бути актуальним у випадку усиновлення 

дитини іноземними громадянами.  

Таким чином, міжнародне співробітництво у сфері, що досліджується, 

можна умовно поділити на види залежно від: 

– суспільних відносин, у контексті яких надається міжнародна правова 

допомога: в кримінально-правовій сфері чи поза кримінально-правовою 

сферою; 

– змісту діяльності, що здійснюється в контексті міжнародного 

співробітництва. У свою чергу, її можна поділити на: інформаційну, освітньо-

наукову взаємодію, а також безпосереднє виконання (направлення) запитів про 
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правову допомогу (приміром, виконання окремих процесуальних дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею дітьми). 

Також нормативно-правові акти, положення яких врегульовують 

міжнародне співробітництво органів прокуратури, можна поділити на акти 

загальної та спеціальної дії.  

Таким чином, систему правових основ міжнародного співробітництва 

органів прокуратури України в контексті захисту прав і свобод дітей, на мою 

думку, становлять: Конституція України; акти міжнародного права; відомчі 

акти, зокрема накази Генерального прокурора України. 

Нормативну базу, спрямовану на регулювання питань міжнародного 

співробітництва у сфері захисту прав і свобод дітей, безпосередньо становлять: 

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року, Конвенція ООН «Про 

права дитини» від 20 листопада 1989 року, Угода про співробітництво 

генеральних прокуратур (прокуратур) держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав у сфері захисту прав і законних інтересів неповнолітніх від 

25 травня 2006 року, галузевий наказ Генерального прокурора України «Про 

організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного 

співробітництва» від 18 вересня 2015 року № 223. 

На сьогодні наявна думка щодо доцільності міжнародної взаємодії за 

галузевими напрямами. Так, на думку В. Павлійчука, оптимізації захисту 

прокурором прав неповнолітніх на працю та працевлаштування сприятиме 

співробітництво з Міжнародною організацією праці. Зазначаючи про форми 

міжнародного співробітництва, автор зауважує, що фахівців Міжнародної 

організації праці доцільно запрошувати для аналізу стану законності у сфері 

забезпечення додержання трудових прав дітей, проведення спільних перевірок з 

органами прокуратури на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Наведена авторська пропозиція аргументується, по-перше, європейським 

інтеграційним курсом України, а по-друге, вузькою спеціалізацією 

співробітників вказаної вище міжнародної організації [154, с. 13]. 
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Цілком підтримуючи наведену позицію та її розвиток, потрібно вказати, 

що оптимізації захисту прав і свобод дітей також сприятиме взаємодія з такою 

поважною організацією, як ЮНІСЕФ (UNICEF – United Nations International 

Children’s Emergency Fund), оскільки це – єдина організація ООН, діяльність 

якої присвячена винятково дітям. ЮНІСЕФ працює заради захисту, виживання 

і розвитку дитини відповідно до Конвенції про права дитини. Створений 

Генеральною Асамблеєю в 1946 році для задоволення потреб дітей у 

післявоєнній Європі ЮНІСЕФ і сьогодні підтримує програми, спрямовані на 

поліпшення життя дітей усюди, особливо в країнах, що розвиваються. 

У співробітництві з іншими установами ООН, урядами і неурядовими 

організаціями ЮНІСЕФ сприяє програмам щодо забезпечення дешевими 

послугами в галузі надання першої медичної допомоги, харчування, початкової 

освіти, очищення води і поліпшення санітарних умов, ліквідації гендерної 

нерівності та розвитку [119, с. 22]. 

Актуальним також є співробітництво з Групою держав Ради Європи по 

боротьбі з корупцією (GRECO), оскільки, на жаль, негативні корупційні прояви 

доволі часто зачіпають права та інтереси дітей, зокрема при розкраданні 

бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування дитячих програм 

(охорона здоров’я, освіта, відпочинок тощо). В Угоді про створення Групи 

держав по боротьбі з корупцією вказано: Група держав створена, виходячи з 

розуміння того, що корупція – це величезна загроза правовим нормам, 

демократії, правам людини, об’єктивності та соціальній справедливості, яка 

перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність 

демократичних інститутів і етичних норм суспільства, нагальність підтримки 

співробітництва між державами у боротьбі з корупцією, організованою 

злочинністю та відмиванням грошей; успішність стратегії боротьби з 

корупцією вимагає стійкого прагнення держав до об’єднання зусиль, обміну 

досвідом і прийняття спільних дій, а також зростання суспільної свідомості та 

моральних цінностей, що є ефективними засобами запобігання корупції [299].  
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Відповідно до ст.ст. 1, 2 Статуту Групи держав по боротьбі з корупцією 

метою Групи держав є удосконалення компетентності її членів у боротьбі з 

корупцією для вжиття заходів через динамічний процес спільного оцінювання 

методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій 

сфері. Для досягнення мети група GRECO спостерігає за:  

1) дотриманням Керівних принципів боротьби з корупцією, які прийняті 

Комітетом міністрів Ради Європи 6 листопада 1997 року;  

2) впровадженням міжнародних законодавчих документів, прийнятих 

відповідно до Програми дій по боротьбі з корупцією згідно з положеннями, які 

містяться в цих документах [284]. 

Однією з форм співробітництва є проведення спільних тренінгів із 

представниками міжнародних організацій. Так, 5–6 листопада 2015 року в 

місті Луцьку було проведено дводенний тренінг для працівників Генеральної 

прокуратури України та керівників виховних колоній з питань стану 

дотримання прав дитини у місцях позбавлення волі Державної пенітенціарної 

служби та обов’язків персоналу в контексті діяльності Національного 

превентивного механізму. 

Тренінг відбувався за участю координатора проектів ОБСЄ в Україні, 

Харківського інституту соціальних досліджень, представництва Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Під час тренінгу було розглянуто рішення Європейського суду з прав 

людини, якими встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також наголошено на необхідності 

принципового реагування у разі встановлення таких фактів. 

Окрім того, учасники тренінгу обговорили також роль прокурорів у 

забезпеченні прав дитини в місцях позбавлення волі, реалізації національного 

превентивного механізму у сфері попередження катувань та інших форм 

жорстокого поводження, а також забезпечення соціально-правового захисту 
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дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в місцях позбавлення 

волі [185]. 

Також варто зазначити, що 62% опитаних прокурорів на запитання, чи 

повинна прокуратура України бути одним із основних суб’єктів міжнародної 

взаємодії у сфері захисту прав і свобод дітей, надали ствердну відповідь. 

Отже, співробітництво з міжнародними організаціями – один із 

найважливіших елементів ефективного захисту прав і свобод дітей. Така 

взаємодія надає можливість вирішувати не лише завдання у сфері 

безпосереднього надання допомоги при зверненні заінтересованої установи 

зарубіжної країни, а й обмінюватися досвідом у сфері правозахисної діяльності. 

 

5.4 Практика Європейського суду з прав людини у діяльності органів 

прокуратури щодо захисту прав дітей 

 

Дедалі вагомішого значення в умовах сучасних реалій набувають рішення 

Європейського суду з прав людини. Свого впливу зазнає й діяльність органів 

прокуратури нашої держави. Потрібно зазначити, що з метою: регулювання 

відносин, які виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення 

Європейського суду з прав людини у справах проти України; необхідності 

усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї; впровадження в 

українське судочинство й адміністративну практику європейських стандартів 

прав людини; створення передумов для зменшення кількості заяв до 

Європейського суду з прав людини проти України Верховною Радою України 

було прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. 

Відповідно до ст. 13 вказаного Закону з метою забезпечення додержання 

державою положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, порушення яких встановлене рішенням, забезпечення усунення 

недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом 



 
330 

порушення, а також з метою усунення підстав для надходження до Суду заяв 

проти України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в 

Суді, вживаються заходи загального характеру, зокрема, спрямовані на 

усунення зазначеної в рішенні системної проблеми та її першопричини, а саме: 

а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; 

б) внесення змін до адміністративної практики; в) забезпечення юридичної 

експертизи законопроектів; г) забезпечення професійної підготовки з питань 

вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників 

правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій 

працівників, професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, а 

також з триманням людей в умовах позбавлення свободи; д) інші заходи, які 

визначаються – за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи – 

державою-відповідачем згідно із рішенням з метою усунення недоліків 

системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень 

Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків таких 

порушень [192]. 

Щоквартально Орган представництва готує та надсилає до Кабінету 

Міністрів України подання стосовно вжиття заходів загального характеру. 

Таке подання містить пропозиції щодо вирішення зазначеної в Рішенні 

системної проблеми та усунення її першопричини, зокрема: а) аналіз обставин, 

що призвели до порушення Конвенції; б) пропозиції щодо внесення змін до 

чинного законодавства; в) пропозиції щодо внесення змін до адміністративної 

практики; г) пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів; 

д) пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки з питань вивчення 

Конвенції та практики Європейського суду з прав людини суддів, прокурорів, 

адвокатів, працівників правоохоронних органів, імміграційних служб, інших 

категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із 

правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення 

свободи; е) пропозиції щодо здійснення інших заходів загального характеру, 

спрямованих на усунення недоліків системного характеру, припинення 
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спричиненого цими недоліками порушення Конвенції та забезпечення 

максимального відшкодування наслідків таких порушень; є) перелік 

центральних органів виконавчої влади, відповідальних за вжиття кожного з 

пропонованих у поданні заходів. 

Одночасно з поданням Орган представництва готує аналітичний огляд 

для Верховного Суду України, який містить: а) аналіз обставин, що спричинили 

порушення Конвенції; б) пропозиції щодо приведення судової практики у 

відповідність до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод.  

Разом із поданням Орган представництва готує та надсилає до Апарату 

Верховної Ради України пропозиції для врахування під час підготовки 

законопроектів (ст. 14). 

Рішення ЄСПЛ як юридичний факт характеризується такими 

особливостями: по-перше, може містити правову позицію, яка є правилом 

поведінки для учасників кримінально-процесуальної діяльності; по-друге, 

впливає на конкретні кримінально-процесуальні відносини, спричиняє їх 

виникнення, зміну або припинення; по-третє, як елемент механізму 

кримінально-процесуального регулювання є фактором розвитку кримінально-

процесуального законодавства, формування єдиних підходів у правозастосовній 

практиці; по-четверте, змінює правосвідомість правозастосовників, упроваджує 

у вітчизняну кримінально-процесуальну систему принципи прецедентного 

права [293, с. 60]. 

Отже, у п. «d» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод вказано, що кожен має право на свободу й особисту 

недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи. Зокрема, 

затримання неповнолітнього можливе на підставі законного рішення з метою 

застосування наглядових заходів виховного характеру або законного 

затримання неповнолітнього з метою доставлення його до компетентного 

органу [81]. 
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З огляду на зміст наведеної норми Конвенція передбачає дві складові: 

1) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 

застосування наглядових заходів виховного характеру; 2) законне затримання 

неповнолітнього з метою доставлення його до компетентного органу. 

Стосовно вказаного вище положення Конвенції доцільно звернутися до 

справи «Ічин та інші проти України» (заяви №№ 28189/04 і 28192/04 від 

21 грудня 2010 року) [263]. Так, 31 грудня 2003 року неповнолітні І., Д. та К. 

викрали харчові продукти і кухонне приладдя зі шкільної їдальні. 

ЄСПЛ наголошує, що в контексті затримання неповнолітніх розуміння 

поняття «наглядові заходи виховного характеру» не повинно зводитися лише до 

шкільного навчання, воно має охоплювати багато аспектів здійснення 

представниками держави батьківських прав заради благополуччя і для захисту 

інтересів відповідної особи (див., mutatis mutandis, рішення у справі 

«D.G. проти Ірландії» (D.G. v. Ireland). Однак Суд не вважає, і це не 

оспорюється урядом, що поміщення до приймальників-розподільників для 

неповнолітніх саме по собі є здійсненням наглядових заходів виховного 

характеру. Як убачається з положень національного законодавства, така 

установа призначена для тимчасової ізоляції різних категорій неповнолітніх, 

зокрема й тих, які вчинили злочин. У положеннях про приймальники-

розподільники для неповнолітніх не досить чітко зазначено, які саме виховні 

заходи проводяться в такій установі, а передбачена профілактична й виховна 

робота зводиться лише до слідчих заходів зі збирання інформації про можливу 

причетність неповнолітніх до злочинної діяльності. У цій справі уряд не 

стверджував, що поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх 

було здійснене як застосування наглядових заходів виховного характеру. 

Матеріали справи не містять свідчень про те, що такий захід застосовували до 

заявників з виховною метою або що під час перебування в цій установі 

заявники брали участь у тих чи інших виховних заходах. Отже, суд вважає, що 

затримання заявників не підпадає під виняток, передбачений пп. «d» п. 1 ст. 5 
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Конвенції. Також немає підстав вважати, що на цю справу поширюються будь-

які інші винятки, передбачені ст. 5 Конвенції. 

За результатами розгляду вказаної справи ЄСПЛ дійшов висновку про те, 

що затримання І. та Д. було свавільним, а отже, відбулося з порушення п. 1 ст. 5 

Конвенції. 

Привертає увагу точка зору Суду на проблему застосування запобіжних 

заходів до осіб, які не досягли повноліття. Так, у справі «Буамар проти Бельгії» 

від 19 лютого 1988 року (заява № 9106/80) заявник через сімейні проблеми та 

особливості характеру постійно перебував у центрі уваги правоохоронних 

органів [262].  

За період тривалістю 291 день його поміщали під варту 9 разів, кожного 

разу не перевищуючи максимального 15-денного терміну, що в сукупності 

становить 119 днів. Фактично його так і не направили до відповідної виховної 

установи і не забезпечили виховного нагляду протягом кожного періоду, 

проведеного під вартою. Щоразу його відпускали під нагляд батьків або 

направляли до відкритого виховного центру. Суд у цій справі відхилив головне 

твердження бельгійського уряду про те, що перебування хлопця під вартою 

відповідало вимогам про виховний вплив [184, с. 21]. 

Суд вирішив, що бельгійські органи влади не могли посилатись на 

потребу застосування наглядових заходів виховного характеру, виправдовуючи 

поміщення дитини до ізольованої камери у в’язниці. 

Суд постановив (п. 50), що тримання під вартою відповідно до пп. «d» 

п. 1 ст. 5 Конвенції: «не виключає тимчасове позбавлення волі як захід, який 

передує виховному нагляду, без того, щоб при цьому не використовувалася 

будь-яка його форма. Однак у таких випадках позбавлення волі має в 

найкоротший термін бути замінено відповідним режимом в установі (відкритій 

чи закритій), в якій передбачені необхідні умови і ресурси для виправлення 

неповнолітнього» [111, с. 254]. 
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Рішенням Суду Бельгію було зобов’язано на законодавчому рівні 

створити установи, які відповідали б вимогам режиму і досягненню виховних 

цілей, а також пп. «d» п. 1 ст. 5 Конвенції. 

Доцільно також приділити увагу застосуванню виховних заходів до 

неповнолітнього із дотриманням Конвенції. Так, у справі «D.G. проти Ірландії» 

від 16 травня 2002 року заявником є громадянин Ірландії, який народився 

9 липня 1980 року. У період, який розглядається у справі, він був у 

підлітковому віці і мав досвід кримінальних діянь. Вважалося, що він страждає 

на розлад особистості та спроможний завдати шкоду собі й іншим. 14 березня 

1997 року було ухвалено рішення помістити його в терапевтичний відділ 

посиленого нагляду для підлітків 16–18 років [260]. 

Високий суд Ірландії 27 червня 1997 року вирішив, що, оскільки у 

національному законодавстві немає режимних навчальних закладів, цього 

підлітка необхідно тримати під вартою протягом трьох тижнів в установі 

в’язничного типу Святого Патрика в Ірландії. Такий  варіант убачався 

«найменш суворим» із низки «неприйнятних» заходів, які можна було 

застосувати. Тим часом необхідно було обрати для нього відповідну установу. 

18 липня 1997 року строк дії розпорядження Високого суду Ірландії було 

подовжено з тих самих міркувань. Згідно з третім розпорядженням (від 

23 липня 1997 року) тримання D.G. під вартою продовжено з огляду на те, що 

установа для «тимчасового тримання та опіки» повинна була розпочати 

функціонування 28 липня 1997 року. Після втечі підлітка із зазначеної установи 

Високий суд Ірландії у серпні 1997 року видав розпорядження про його 

подальше тримання під вартою в установі Святого Патрика. Згодом D.G. 

перевели до тимчасового притулку. 16 лютого 1998 року його помістили у 

притулок для нетривалого перебування під 24-годинним наглядом. 

Заявник скаржився на те, що тримання його під вартою в установі 

Святого Патрика з 27 червня до 28 липня 1997 року було порушенням п. 1 ст. 5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. D.G., а також 
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стверджував, посилаючись на її п. 5 ст. 5, що він не мав захищеного позовом 

права на компенсацію. 

Посилаючись на ст. 3 Конвенції, заявник у своїй скарзі вказував таке: 

незважаючи на те, що він був підлітком, який потребував особливої опіки, його 

тримали під вартою в пенітенціарній установі, його специфічний статус (як 

особи, котра не була обвинуваченою чи котру не визнавали винною) спонукав 

інших осіб, які перебували під вартою, вважати, що він учинив тяжкий злочин 

на сексуальному ґрунті, і через це зазнавав образ, принижень, погроз, 

жорстокого поводження, нападок. D.G. стверджував, що завжди, коли його вели 

на судові засідання, в’язничний працівник прикріпляв його до себе 

наручниками. Заявник також посилався на ст.ст. 8 та 14 Конвенції. 

Встановивши, що тримання D.G. під вартою порушувало п. 1 ст. 5 

Конвенції і відповідні розпорядження, що були видані на підставі національних 

законів, ЄСПЛ дійшов висновку: на порушення п. 5 ст. 5 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод заявник не мав захищеного позовом 

права отримати компенсацію.  

ЄСПЛ також погодився з тим, що Високий суд Ірландії видавав 

розпорядження про тримання заявника під вартою із запобіжною метою і що ці 

заходи не можна вважати покаранням, про яке йдеться у ст. 3. 

Необхідно також наголосити, що положення Конвенції стосовно 

можливості затримання неповнолітнього з метою доправлення його до 

встановленого законом компетентного органу спрямоване на те, щоб допомогти 

владі захистити неповнолітню особу від обстановки, яка їй шкодить, до того, як 

вона постане перед судом, і не пов’язане з обвинуваченнями в кримінальному 

злочині, а, наприклад, може здійснюватися для підготовки висновку психіатра 

[184, с. 22]. 

Вказане положення Конвенції регулює законне затримання 

неповнолітнього з метою направлення його до уповноваженого органу. 

Відповідно до travaux preparatoires – підготовчих матеріалів, це положення мало 

на меті врегулювання питань взяття під варту неповнолітнього до початку 
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цивільного чи адміністративного провадження, в той час як тримання під 

вартою у зв’язку з кримінальним провадженням мало бути передбачене у її ч. 1 

ст. 5 [178, с. 16–17]. 

У контексті представленого дослідження доцільно звернутися до справ 

«Т. проти Сполученого Королівства» і «V. проти Сполученого Королівства» 

[265]. 

Заявників – громадян Великої Британії, які звернулися до Суду з 

проханням не розголошувати їхніх імен, – було засуджено в листопаді 

1993 року за викрадення і вбивство дворічного хлопчика. На час вчинення 

злочину їм було по десять років (народилися в серпні 1982 року) і одинадцять – 

на час розгляду справи, який відбувався відкрито в Суді корони і привернув до 

себе велику увагу преси і громадськості. Після засудження заявників було 

ув’язнено на невизначений строк, «доти, доки забажає Її Величність». Згідно з 

англійським правом діти і молоді особи, засуджені на невизначений строк 

ув’язнення, повинні спочатку відбути тарифний строк покарання, встановлений 

Міністром внутрішніх справ як засіб покарання за злочин і стримування від 

його вчинення. Після закінчення тарифного строку ув’язнені мають бути 

звільнені, якщо Рада з умовно-дострокового звільнення вважає, що вони не 

становлять небезпеки для громадян. Міністр внутрішніх справ встановив 

стосовно кожного заявника тарифний строк ув’язнення тривалістю п’ятнадцять 

років. Це рішення було скасоване у провадженні судового нагляду палатою 

лордів 12 червня 1997 року. Надалі новий тарифний строк так і не було 

встановлено. 

Заявники скаржилися, що з огляду на їхній неповнолітній вік відкритий 

судовий процес над ними в Суді корони і каральний характер їхнього 

засудження є порушеннями гарантованого ст. 3 Конвенції права не бути 

підданими нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 

покаранню. Крім того, вони стверджували, що покарання їх ув’язненням на 

невизначений строк, «доти, доки забажає Її Величність», було порушенням 

їхнього права на свободу, передбаченого у ст. 5 Конвенції, і що встановлення 
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тарифного строку не суддею, а державною посадовою особою – це порушення 

їхніх прав, гарантованих ст. 6. Врешті, вони скаржилися, що й досі не одержали 

можливості здійснити своє право на розгляд їхньої справи таким судовим 

органом, як Рада з умовно-дострокового звільнення (п. 4 ст. 5 Конвенції) з 

питання законності їхнього ув’язнення. 

Оскільки тарифні строки ув’язнення були встановлені міністром 

внутрішніх справ, жодного рішення щодо судового нагляду стосовно 

попереднього встановлення цих строків прийнято не було. Відповідно до п. 4 

ст. 5 діти, ув’язнені «доти, доки забажає Її Величність», після закінчення 

тарифного строку мають право на періодичний перегляд справи Радою з 

умовно-дострокового звільнення, яка визначає їхню небезпечність для 

суспільства, а отже, законність подальшого ув’язнення. Однак заявники так і не 

отримали можливості скористатися цим правом, оскільки рішення міністра 

внутрішніх справ було скасоване палатою лордів, нових тарифних строків так і 

не було встановлено. Тож Суд визнав порушення п. 4 ст. 5 Конвенції тому, що з 

листопада 1993 року заявники не отримали жодної можливості скористатися 

своїм правом на розгляд законності їхнього ув’язнення судовим органом. 

ЄСПЛ присудив сплатити заявникам компенсацію за судові витрати: 

18 000 фунтів стерлінгів – заявникові Т. і 32 000 фунтів стерлінгів – заявникові 

V. 

Доцільно також приділити увагу вчиненню окремих слідчих дій у 

контексті рішень ЄСПЛ. Так, у Рішенні Суду «X. проти Федеративної 

Республіки Німеччина» від 19 березня 1981 року ЄСПЛ зазначає, що хоча 

неповнолітні не притягуються до кримінальної відповідальності до досягнення 

певного віку (зазвичай – 14 років), піддавати їх таким слідчим заходам, як 

допит у поліції за наявності обґрунтованих підозр у їхній причетності до діянь, 

які були б покарані, якби їх можна було притягувати до кримінальної 

відповідальності, є виправданим в інтересах належного здійснення правосуддя 

та захисту прав інших осіб. 
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Заявниця у цій справі не стверджувала, що під час допиту в поліції були 

якісь порушення. Вона скаржиться тільки на те, що її протягом короткого 

проміжку часу тримали в незамкненій камері [111, с. 569]. 

Звернімося до Рішення «Пановіц проти Кіпру» від 11 грудня 2008 року, в 

якому вказано, що неповнолітнього заявника допитували без його опікуна і не 

надали йому достатню інформацію про його право на допомогу юридичного 

представника або про його право зберігати мовчання. ЄСПЛ зазначає, що 

зізнання заявника, здобуте за вказаних вище обставин, стало вирішальним 

аргументом обвинувачення, що значно послабило перспективи його захисту в 

суді, і цей недолік не було усунуто в ході подальшого провадження [111, 569–

570]. 

Своєї уваги також потребують рішення ЄСПЛ, постановлені не на 

користь України. 

Так, наприклад, у справі «Курочкін проти України» (заява № 42276/08) 

[259] заявник зазначав, що 27 жовтня 2006 року на клопотання К. орган опіки і 

піклування Вишгородської районної державної адміністрації Київської області 

видав висновок щодо скасування усиновлення В.Г. Він установив, що стосунки 

між усиновленим хлопчиком і К. негативні, в той час як заявник був 

авторитетом для хлопчика та його стосунки з ним були позитивними. 

У висновку також зазначалося, що хлопчик висловив бажання залишитися зі 

своїм прийомним батьком і що заявник готовий займатися вихованням 

хлопчика. Нарешті, рекомендувалося скасувати усиновлення хлопчика 

заявником та його дружиною з огляду на погіршення стосунків між ними, що 

негативно позначалося на хлопчикові, й у зв’язку з цим залишення його з 

прийомними батьками не відповідало б його інтересам. 

Шевченківський районний суд 9 серпня 2007 року задовольнив 

клопотання колишньої дружини заявника і скасував усиновлення нею та 

заявником В.Г. Зокрема, посилаючись на п. 3 ч. 1 ст. 238 СК України, суд 

зазначив, що усиновлення дитини колишньою дружиною заявника має бути 

скасовано з огляду на те, що стосунки, які склалися між нею і дитиною, 
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погіршилися і роблять неможливим їхнє спільне проживання. Вмотивовуючи 

рішення, суд спирався на показання К. та медичні докази завданих їй тілесних 

ушкоджень. Суд також зіслався на показання сусідів цієї сім’ї та 

характеристику В.Г. зі школи від 9 серпня 2006 року, в якій зазначалося, що він 

поводиться агресивно, ображає оточуючих, погрожує їм і кілька разів бив 

декого зі своїх шкільних товаришів. У характеристиці від 9 серпня 2006 року 

також зазначалося, що його агресивна поведінка і неповага до інших є 

спадковими рисами, у зв’язку з чим його вихованням повинні займатися 

фахівці. Орган опіки і піклування підтримав позовні вимоги К. і заявив, що 

скасування усиновлення хлопчика відповідатиме його інтересам. 

Заявник скаржився, що рішення національних судів про скасування 

усиновлення В.Г. несправедливі, і стверджував, що вони зруйнували його 

сім’ю. Він посилався на п. 1 ст. 6 та ст. ст. 8 і 13 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. 

ЄСПЛ констатував, що акти у справі не вказують на те, що національні 

органи провели ретельний аналіз можливих наслідків, які могли мати для 

майбутнього добробуту дитини-сироти скасування її усиновлення, і не 

дослідили жодних інших, менш суворих, альтернативних заходів, які могли б 

забезпечити усунення недоліків, про які йшлося, у вихованні та розвитку В.Г. і 

виконання державою свого обов’язку зі збереження єдності сім’ї. Натомість 

національні органи поклали тягар доведення на заявника, встановивши умову 

нескасування усиновлення – він мав довести свою спроможність належним 

чином впливати і виховувати хлопця, – незважаючи на те, що як заявник, так і 

хлопець мали бажання й далі жити однією сім’єю (див. п.п. 15 і 17). 

У цій справі Суд визнав, що було наявне порушення ст. 8 Конвенції, а 

також постановив упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане 

остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, державі-відповідачу виплатити 

заявникові шість тисяч євро відшкодування моральної шкоди. 

У справі «Савіни проти України» (заява № 39948/06) [258] заявники 

скаржилися, що рішення про встановлення опіки над дітьми приймалися на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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такій підставі: заявники є інвалідами і стверджували, що держава не виконала 

свого обов’язку із забезпечення належних умов задля збереження їхньої сім’ї. 

Вони посилалися на ст. 14 Конвенції у поєднанні зі ст. 8 Конвенції. У ст. 14 

передбачено: «Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, 

має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, 

кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного 

чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового 

стану, народження, або за іншою ознакою». 

Так, 5 січня 2004 року прокурор м. Ромни, за клопотанням служби у 

справах неповнолітніх, ініціював провадження стосовно встановлення опіки 

держави щодо дітей заявників О.С., К.С. і Т.С.  

ЄСПЛ 2 грудня 2004 року, заслухавши заявників, представників служби у 

справах неповнолітніх та органу опіки та піклування, задовольнив позов 

прокурора. 

Заявники загалом погоджувалися із тим, що з погляду матеріального 

забезпечення поміщення їхніх дітей до таких спеціальних виховних закладів, як 

інтернати, можливо, відповідало інтересам дітей, якщо враховувати 

обмеженість наявних у них ресурсів для задоволення своїх повсякденних 

потреб. Проте вони не погоджувалися з тим, що для цього необхідно було 

виносити рішення про відібрання від них дітей, яке обмежило їхні можливості 

забирати дітей додому на час, вільний від занять, наприклад, на час канікул чи 

на вихідні. 

Однак ЄСПЛ визнав, що відбулося порушення ст. 8 Конвенції, а заявники 

зазнали моральної шкоди внаслідок невиконання державою свого обов’язку із 

забезпечення права заявників на повагу до своєї сім’ї. 

Також Суд постановив, що протягом трьох місяців з дня, коли рішення 

стане остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач має 

сплатити заявникам спільно п’ять тисяч євро відшкодування моральної шкоди. 

Отже, врахування практики ЄСПЛ у сучасних умовах є надзвичайно 

актуальним і вкрай необхідним тому, що: по-перше, Україна обрала 
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європейський шлях розвитку; по-друге, вивчення рішень Суду дасть змогу 

мінімізувати прорахунки в діяльності органів прокуратури нашої країни у сфері 

захисту прав і свобод дітей; по-третє, посилання на вказані рішення можуть 

стати додатковим обґрунтуванням позиції прокурора при наданні правової 

оцінки виявленим правопорушенням. 

Окрім того, під час спеціальної підготовки кандидатів на посади 

прокурорів, а також підвищення кваліфікації нинішніх працівників необхідним 

є проведення заняття стосовно опрацювання рішень ЄСПЛ, що стосуються 

захисту прав і свобод дітей. З метою самоосвіти працівників прокуратури, а 

також додаткового обґрунтуванням власних рішень, доцільним було б 

створення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 

перекладів рішень Суду (або ж анотацій до них), постановлених на користь 

дітей.  

 

5.5 Критерії оцінки ефективності захисту прав і свобод дітей 

прокуратурою 

 

Наказом Генерального прокурора України № 1 гн визначено, що 

основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури 

України необхідно вважати: дотримання Конституції України та законів 

України при здійсненні прокурорських повноважень, забезпечення належної 

організації роботи, повноту і своєчасність вжитих заходів до усунення 

порушень законності, реальне поновлення прав і свобод громадян та законних 

інтересів держави, відшкодування завданих збитків, притягнення винних до 

встановленої законом відповідальності (п. 21 наказу № 1 гн). 

Діяльність органів прокуратури оцінювати комплексно у площині 

фахового вирішення питань, що належать до компетенції прокуратури, у 

поєднанні зі статистичними даними, які характеризують якість роботи та 

можуть об’єктивно порівнюватися (п. 21.1 наказу № 1 гн). 
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Згідно із п. 15 наказу Генерального прокурора України № 16 гн 

критеріями оцінки ефективності роботи органів прокуратури необхідно 

визначити своєчасність і повноту вжитих заходів до усунення порушень 

законності, реальне поновлення прав і свобод дітей, відшкодування заподіяної 

шкоди, притягнення винних до встановленої законом відповідальності. 

Проте потрібно вказати, що на законодавчому рівні, навіть у загальному 

вигляді, немає критеріїв оцінки діяльності органів прокуратури взагалі та у 

сфері захисту прав і свобод дітей зокрема. У цьому зв’язку варто дослідити 

критерії такої оцінки на теоретичному рівні з тим, щоб надалі визначити 

складові елементи ефективності. Так, Є. Блажівський справедливо зазначає, що 

вимірювання ефективності діяльності є об’єктивним і практично можливим 

лише тоді, коли наука та практика спільно розроблять систему показників 

ефективності тієї або іншої діяльності та коли буде створена методика її 

застосування на практиці [23, с. 110]. 

Отже, передусім потрібно зазначити, що термін «ефективність» походить 

від латинського «efftectus» і означає результат, наслідок чого-небудь, яких-

небудь дій, причин; ефективний означає такий, що дає ефект, але не будь-який, 

а передбачений заздалегідь; корисний, дієвий, що приводить до потрібних 

результатів; звідси ефективність – це результат цілеспрямованої дії [148, с. 123] 

Теоретиками права ефективність розглядається не як внутрішня 

властивість правової норми, а як певний критерій оцінки її впливу, прояву 

зовні, проекції на соціальну дійсність. Зокрема, норми процесуального права, 

взяті як окремі елементи, не підлягають оцінюванню з позицій доцільності в 

силу того, що поза системним аналізом оцінити їх правозастосовну дію не є 

можливим [37, с. 9]. 

На думку В. Цвєткова, ефективність – це ступінь досягнення організацією 

поставлених цілей за конкретних обставин. Однак центральним питанням у 

вивченні ефективності, швидше, є не те, наскільки повно організація реалізовує 

мету своєї діяльності, а те, «наскільки близько організаційний розподіл ресурсів 

відповідає найбільш оптимальним умовам з огляду на сьогоднішні (реальні, 
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фактичні) цілі, до яких прагне організація» [315, с. 39]. У представленому 

дослідженні – це організація діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей. 

Серед основних напрямів посилення ефективності організації діяльності 

прокуратури окремі автори називають насамперед вдосконалення її 

організаційно-правової бази, підвищення рівня професіоналізму працівників 

прокуратури, поліпшення інформаційно-аналітичної роботи та реалізацію 

координаційної функції. 

Особливо наголошується, що обов’язковою умовою ефективної 

організації діяльності органів прокуратури є серйозне поліпшення 

інформаційно-аналітичної роботи, результати якої залежать від якості 

інформаційного забезпечення. Всі процеси організації діяльності прокуратури у 

сфері попередження злочинів та застосування кримінального законодавства, 

весь механізм профілактичного і кримінально-правового впливу – це 

безперервні поява, рух, переробка кримінологічної, кримінально-правової й 

іншої інформації. Аналіз стану законності треба проводити комплексно, 

використовуючи різноманітну інформацію, спеціальні методи і засоби. 

Основною метою інформаційного забезпечення аналітичної діяльності є 

надання об’єктивної інформації про ефективність попередження злочинів, стан 

законності, застосування кримінального законодавства, створення умов для 

оптимального управління цією діяльністю [320, с. 15]. 

О. Винокуров, зазначаючи про природоохоронну діяльність прокуратури 

наголошує, що важливу роль у підвищенні рівня ефективності 

природоохоронної діяльності прокуратури відіграє вдосконалення методичного 

забезпечення. Відтак, автором обґрунтовується необхідність підготовки 

методичних посібників і розробки трьох рівнів [32, с. 7]: 

– перший рівень – це великий за обсягом базовий посібник, що містить 

загальні рекомендації як з організації, так і зі здійснення прокурорського 

нагляду за виконанням екологічного законодавства та реалізації інших 
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напрямів природоохоронної діяльності прокуратури, яке може застосовуватися 

прокурорами в ході організації та проведення перевірок на будь-яких об’єктах; 

– другий рівень – це методичні приватні розробки, що охоплюють 

рекомендації з організації та здійснення прокурорського нагляду на будь-яких 

об’єктах за підгалузями екологічного законодавства, що регулюють 

використання та охорону конкретних природних об’єктів або регламентують 

іншу діяльність, спрямовану на охорону навколишнього природного 

середовища (проведення екологічної експертизи, порядок розрахунку та сплати 

екологічних платежів тощо); 

третій рівень – це методичні розробки, що охоплюють рекомендації з 

організації та здійснення прокурорського нагляду за виконанням екологічного 

законодавства на конкретних об’єктах. 

О. Смирнов питання ефективності організації й діяльності органів 

прокуратури розглядає через систему, що складається з головного, 

функціонального і допоміжного результатів. Учений вважає, що такими 

критеріями є: головний – стан законності й правопорядку; функціональний – 

показники, які характеризують виявлення порушень закону і реагування на них; 

допоміжний – умови, що створюються органами прокуратури для досягнення 

головного й функціонального результатів [280, с. 284]. 

Інші дослідники також зазначають, що результатами здійснення 

прокуратурою її правозахисної діяльності є не тільки відновлення порушених 

суб’єктивних прав громадян і створення умов, що запобігають їх порушенню, а 

й забезпечення відповідності діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, органів управління та керівників 

комерційних і некомерційних організацій конституційним стандартам у галузі 

прав людини та громадянина [25, с. 14]. 

Ефективність правосуддя – це комплексна категорія, яка залежить від 

таких факторів, як: якість законодавчої регламентації правового статусу та 

повноважень судді як суб’єкта кримінально-процесуальних відносин, її 

відповідності потребам часу; морально-етичні й етичні вимоги, що ставляться 
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до судді, та рівень їх виконання суддею у процесі розгляду «кримінальних 

справ»; якість законодавчої регламентації процесуального порядку розгляду та 

вирішення «кримінальних справ» суддею; організаційні аспекти, що впливають 

на вирішення «кримінальних справ»; рівень фінансування судової системи і 

судової діяльності [150, с. 15]. 

Дещо подібної позиції дотримується Г. Харебава, визначаючи 

ефективність прокурорського нагляду як досягнутий за допомогою мінімальної 

витрати часу і процесуальних засобів результат наглядової діяльності 

прокуратури, виражений у конкретному рівні стану законності. Проте 

ефективність наглядової діяльності прокуратури у зв’язку з регулюванням її 

нормами права багато в чому залежить від якості такого регулювання. Неякісне 

правове регулювання ускладнює досягнення поставлених перед прокуратурою 

цілей, підвищує затратність здійснюваної наглядової діяльності тощо. 

Таким чином, в основі категорії ефективності прокурорського нагляду – 

два взаємообумовлені правові фактори: перший – якість правового 

регулювання прокурорського нагляду; другий – ефективність правозастосовної 

діяльності органів прокуратури [312, с. 13]. 

Однак, погоджуючись із другим фактором ефективної діяльності 

прокурора, з першим – погодитись складно, оскільки створення норм права та, 

більше того, вплив на процес такого створення прокурором досить 

опосередкований, позаяк передусім прокуратура (Генеральний прокурор 

України) не є суб’єктом законодавчої ініціативи і впливати, наприклад, на 

прогалини у законодавстві може лише шляхом звернення до комітетів 

Верховної Ради України або ж до депутатів парламенту. Причому такі 

звернення, на жаль, мають дорадчий характер.  

Наявна думка, що, приміром, комплексний набір критеріїв ефективності 

системи організації суду формується із урахуванням чотирьох напрямів оцінки 

її функціонування: 1) за ступенем відповідності результатів, що досягаються, 

встановленим цілям цивільного й арбітражного судочинства; 2) за ступенем 

відповідності процесу функціонування суду об’єктивним вимогам до його 
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змісту, організації та результатам; 3) за ознакою незмінності прийнятих рішень 

судом першої інстанції; 4) за показником виконання (реалізації) судових рішень 

як критерієм ефективності цивільного й арбітражного судочинства [37, с. 16]. 

В. Кравчук зауважує, що оцінка прокурорської діяльності ускладнена 

низкою правових проблем. Основним критерієм оцінювання діяльності 

прокуратури наразі залишаються: статистична звітність про роботу органів 

прокуратури (система показників); відсутність законодавчої бази в частині 

нормативно-правової регламентації оцінювання діяльності прокуратури; 

встановлення відповідних критеріїв; недостатність правових механізмів 

забезпечення оцінювання діяльності прокуратури (проведення оцінювання, 

досягнення високого рівня об’єктивності, визначення суб’єктів оцінювання 

тощо); необхідність деталізації й уточнення мети, цілей і завдань діяльності 

прокуратури; нечіткість теоретико-правового розмежування понять 

«результативність», «якість» та «ефективність» діяльності прокуратури; 

складність оцінювання діяльності прокуратури через те, що її функціонування є 

різноплановим, а це потребує індивідуального вироблення критеріїв 

оцінювання за кожним напрямом її діяльності; відсутність конкретних методик 

оцінювання діяльності прокуратури та загальний характер вказівок, які 

неможливо застосувати у практичній роботі; труднощі у виборі інституційної 

та функціональної моделей прокуратури у процесі її реформування, що 

забезпечило б найвищу ефективність діяльності прокурорської системи в 

новітніх умовах державно-правової дійсності. Окрім того, неправильний підхід 

до оцінювання або його необ’єктивність, некоректність призводять до 

формування негативного іміджу органів прокуратури в суспільстві, що значно 

ускладнює досягнення ефективності у функціонуванні інституту прокуратури 

[92, с. 119]. 

Г. Середа зазначає, що кінцевим елементом системи оцінювання 

ефективності прокурорської праці є коригування за результатами оцінювання 

подальшої діяльності органів прокуратури та відповідне спрямовування її 

управлінських рішень. Цьому елементу встановлення якості характерний такий 
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різновид оцінки ефективності роботи прокуратури: підсумкова, поточна та 

окремих працівників [274, с. 64]. 

На думку М. Копетюка, оціночними критеріями ефективності нагляду за 

додержанням законодавства під час провадження досудового слідства у справах 

неповнолітніх можна вважати такі: повнота, принциповість і своєчасність 

використання повноважень, спрямованих на попередження й усунення 

порушень закону, та неупередженість у притягненні винних до встановленої 

законом відповідальності [89, с. 14]. 

Таким чином, із наведених позицій учених і практиків цілком зрозуміло, 

що ефективність діяльності органів прокуратури – це складне явище й 

одностайності поглядів на його критерії немає і бути не може, оскільки вже 

надто багатогранна та багатовекторна діяльність органів прокуратури нашої 

країни, виходячи з функцій, покладених на неї. Проте, узагальнюючи наведені 

думки, а також вимоги відомчих правових актів, можна констатувати, що, 

визначаючи ефективність діяльності прокуратури, необхідно виходити з 

кількісних та якісних показників. 

В. Кравчук також справедливо вказує на зовнішньо-системне оцінювання, 

що здійснюється громадськістю, особами, які вступали у правовідносини з 

органами прокуратури, ЗМІ, експертами, органами державної влади, 

міжнародними організаціями (нерідко позиціонується як альтернатива 

офіційному – внутрішньосистемному оцінюванню, виноситься на обговорення 

громадськості, становить предмет аналізу експертів, науковців тощо) [93, 

с. 163]. 

На розвиток наведеної позиції можна виокремити внутрішню та 

зовнішню оцінку ефективності діяльності прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей.  

До першої необхідно зарахувати оцінку діяльності органів прокуратури 

самими прокурорами, що, зокрема, дасть змогу скорегувати організацію 

роботи, визначити прорахунки у ній, а також виявити проблемні напрями 

захисної діяльності. Так, загальні критерії оцінки закладено у наказах 
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Генерального прокурора України: п. 21–21.1 наказу № 1 гн, п. 15 наказу 

№ 16 гн тощо. 

У цьому контексті, оцінюючи ефективність захисту прокурором прав і 

свобод дітей, потрібно виходити із сукупності елементів, що надасть 

можливість об’єктивно зробити висновок про ефективність або неефективність 

досліджуваної діяльності прокуратури. 

Отже, пропонується критерії оцінки ефективності захисту прав і свобод 

дітей прокуратурою визначати за трьома елементами:  

– рівень професійності прокурора (знання системи законодавства, 

спрямованого на захист прав і свобод дітей, володіння методиками виявлення 

порушень і реагування на них, навики практичного застосування положень 

матеріального та процесуального законодавства з метою належного захисту 

вказаної категорії осіб, здатність організовувати власний робочий час);  

– рівень відновлення порушених прав дитини. Вказане цілком логічно 

випливає з першого пункту, безпосередньо залежить від нього й передбачає: 

оперативність виявлення порушення та своєчасність реагування на нього; 

комплексність (використання всього комплексу наданих прокурору 

повноважень з метою виявлення порушень і реагування на них); реальне 

відновлення порушених прав дітей; 

– наявність (відсутність) оскарження дій, а також рішень, прийнятих 

компетентними органами за ініціативи прокурора, та задоволення вимог 

скаржника (приміром, наявність апеляційних і касаційних скарг 

заінтересованих осіб; оскарження незаконності дій прокурора прокурором 

вищого рівня тощо). 

До другої – зовнішньої оцінки ефективності – пропонується зарахувати 

оцінку громадськістю діяльності прокуратури у сфері захисту прав і свобод 

дітей. Так, зарубіжні дослідники вважають, що якість діяльності публічних 

організацій – це завжди питання цінностей і пріоритетів людини та 

громадянина, що й повинно стати основним стандартом якості діяльності 

органів прокуратури [6, с. 46]. 
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На сьогодні суспільство має низку гарантованих на рівні законів і 

підзаконних актів можливостей щодо отримання інформації про діяльність 

органів прокуратури. Так, відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

прокуратуру» органи прокуратури не рідше ніж двічі на рік інформують 

суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у ЗМІ. 

Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік 

звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність 

органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних. 

Керівники регіональних і місцевих прокуратур на відкритому пленарному 

засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники ЗМІ, не рідше 

ніж двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-

територіальної одиниці про результати діяльності на цій території шляхом 

надання узагальнених статистичних та аналітичних даних. 

Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в 

загальнодержавних і місцевих друкованих засобах масової інформації та на 

офіційних веб-сайтах органів прокуратури. 

Органи прокуратури оприлюднюють видані ними нормативно-правові 

акти з питань організації та діяльності прокуратури України в порядку, 

встановленому законом. 

Окрім того, згідно з п. 1 наказу Генерального прокурора України «Про 

організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури 

України» від 18 вересня 2015 року № 218 першому заступнику та заступникам 

Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України – 

Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора 

України – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (після 

призначення), керівникам регіональних та місцевих прокуратур необхідно 

забезпечити належну реалізацію принципу гласності як одного з важливих 

засобів зміцнення законності та формування у суспільстві об’єктивної думки 

щодо діяльності органів прокуратури, підвищення рівня довіри до них. 
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Вказаних посадових осіб зобов’язано: 

– для максимально повного й об’єктивного донесення до громадськості 

інформації про діяльність органів прокуратури систематично брати 

безпосередню участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-

конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо) (п. 1.2); 

– пріоритетного значення надавати оприлюдненню інформації суспільно 

важливого характеру з питань діяльності прокуратури, передусім про 

результати роботи, які реально сприяли відновленню або зміцненню законності 

та правопорядку (1.3); 

– за наявності подій, що набули значного суспільного значення або 

резонансу, у межах компетенції надавати офіційні коментарі щодо 

встановлених обставин, чинного законодавства та вжитих органами 

прокуратури заходів. Соціально значиму інформацію невідкладно доносити до 

громадськості з використанням усіх доступних медійних засобів (1.5). 

Л. Давиденко під час аналізу й оцінки ефективності прокурорської 

системи пропонує розрізняти ефективність: загалом всієї прокуратури; 

структурних підрозділів; роботи окремих працівників прокуратури. До того ж 

аналіз та оцінку ефективності прокурорської роботи доцільно здійснювати у 

межах окремих її напрямів, у частині окремих проблемних завдань прокуратури 

[45, с. 21]. 

Отже, враховуючи зазначене, пропонується Закон України «Про 

прокуратуру» доповнити нормою такого змісту:  

«Загальними критеріями ефективності діяльності органів прокуратури є 

забезпечення в межах наданих повноважень додержання прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина, гарантованих Конституцією України, 

законами України та міжнародними правовими актами, їх реальне відновлення, 

а також захист інтересів суспільства й держави. 

Генеральний прокурор України в межах своїх повноважень може у 

галузевих наказах визначати критерії оцінки діяльності органів прокуратури за 

окремими напрямами». 
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При цьому «закритість» або ж необ’єктивність критеріїв, встановлених на 

відомчому рівні, на мою думку, виключається положенням п.п. 1–3, 6 ч. 2 

Закону України «Про прокуратуру», де закріплено, що Генеральний прокурор 

України видає накази з питань, що належать до його адміністративних 

повноважень, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання 

Конституції України і законів України. 

Накази Генерального прокурора України нормативно-правового змісту 

підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими 

актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів публікуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях. 

Накази Генерального прокурора України або їх окремі частини можуть 

бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду 

в порядку, встановленому законом. 

Таким чином, вимір ефективності діяльності прокурора із захисту прав і 

свобод дітей – багатогранне та складне явище, що є невід’ємною складовою 

діяльності органів прокуратури, яке потребує закріплення основних його 

елементів на законодавчому рівні з галузевим уточненням і визначенням 

методик розрахунку ефективності на відомчому рівні.  

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. Як напрями посилення ефективності захисту прав і свобод дітей 

органами прокуратури обрано такі складові: оптимальна структура та система 

підрозділів, що здійснюють захист вказаної категорії осіб у місцевих, 

регіональних прокуратурах і Генеральній прокуратурі Україні; підбір 

працівників, які безпосередньо здійснюватимуть захист прав та свобод дітей; 

міжнародна взаємодія; чітке визначення критеріїв ефективності діяльності 

прокуратури. 
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Одним ізі засобів оптимізації досліджуваної діяльності прокурора також є 

опрацювання рішень ЄСПЛ і застосування їх при виконанні своїх функцій 

органами прокуратури України. 

У структурі Національної академії прокуратури України доцільно 

створити науковий підрозділ, основними завданнями якого повинні бути: 

– аналітична та наукова діяльність з питань захисту прав і свобод дітей, а 

також визначення спільно з управлінням ювенальної юстиції актуальних 

напрямів діяльності органів прокуратури у цій сфері; 

– розробка документів методичного характеру, навчальної літератури та 

рекомендацій із посилення ефективності захисту прав і свобод дітей, 

профілактики злочинності у підлітковому середовищі; 

– розробка рекомендацій з оптимізації координації діяльності 

правоохоронних органів, відповідних органів та служб з питань протидії 

злочинності, профілактики правопорушень серед осіб до 18 років; 

– вироблення рекомендацій з оптимізації правового регулювання захисту 

прав і свобод дітей; 

– розробка навчальних програм і методик перевірки кваліфікації 

ювенальних прокурорів; 

– взаємодія з науковими підрозділами правоохоронних органів та органів 

виконавчої влади, міжнародними державними та недержавними організаціями з 

питань захисту прав і свобод дітей. 

Наказ Генерального прокурора України «Про особливості діяльності 

військових прокуратур» від 29 серпня 2014 року № 12 гн варто доповнити 

нормою про те, що при виконанні завдань, покладених на військові 

прокуратури, особливу увагу приділяти захисту прав і свобод дітей на території 

проведення антитерористичної операції. 

Враховуючи комплексність діяльності органів прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей, у прокуратурах регіонального рівня пропонується 

утворити управління ювенальної юстиції, в структурі якого передбачити два 



 
353 

підрозділи: відділ захисту прав і свобод дітей поза межами кримінального 

судочинства та відділ захисту прав і свобод дітей у сфері кримінальної юстиції. 

На рівні місцевих прокуратурах убачається за необхідне утворити відділ 

ювенальної юстиції, в якому об’єднати працівників, на яких покладено 

обов’язки щодо захисту прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами 

кримінальної юстиції. 

2. Пропонується до програми спеціальної підготовки кандидатів на 

посади прокурорів ввести курс щодо особливостей діяльності прокурора із 

захисту прав і свобод дітей. 

Окрім того, призначенню на посаду прокурорів, які здійснюватимуть 

захист прав і свобод дітей, має передувати проведення дворівневої системи 

оцінки знань і навиків.  

Перший етап полягає у тестуванні на знання законодавства, спрямованого 

на захист прав і свобод дітей, вирішення практичних завдань (змодельована 

ситуація у сфері кримінального судочинства за участю дитини та за межами 

кримінальної процесуальної сфери), а також на наявність знань з ювенальної 

психології. 

Другий етап необхідно проводити у формі співбесіди за обов’язковою 

участю представників ювенальних підрозділів. 

За результатами відбору пропонується проведення навчання у 

Національній академії прокуратурі України протягом одного місяця за 

функціональними напрямами діяльності органів прокуратури України і лише 

після успішного складання кваліфікаційного іспиту призначати прокурорів, які 

здійснюватимуть захист прав та свобод осіб до 18 років. 

Для оптимізації діяльності прокуратури в зазначеній сфері у наказі 

Генерального прокурора України № 16 гн пропонується закріпити таке 

положення: «Безпосереднє виконання обов’язків із захисту прав і свобод дітей 

необхідно доручати досвідченим працівникам, які успішно пройшли 

підготовку, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками 

прокурорської діяльності щодо захисту прав та свобод дітей, а також мають 
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стаж роботи в органах прокуратури, достатній для ефективного захисту прав і 

свобод дітей».  

Що ж до навчання нинішніх працівників, то вони також мають 

ознайомитися із основними положеннями щодо захисту прав і свобод дітей. 

При цьому такі працівники мають проходити як теоретичне навчання, так і 

практично закріпити результати навчання. 

3. Міжнародне співробітництво у сфері, що досліджується, умовно можна 

поділити на види залежно від:  

– суспільних відносин, у контексті яких надається міжнародна правова 

допомога: в кримінально-правовій сфері чи поза кримінально-правовою 

сферою; 

– змісту діяльності, що відбувається у контексті міжнародного 

співробітництва. У свою чергу, її можна поділити на: інформаційну, освітньо-

наукову взаємодію, а також безпосереднє виконання (направлення) запитів про 

правову допомогу (приміром, виконання окремих процесуальних дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею дітьми). 

Систему правових основ міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України в контексті захисту прав і свобод дітей, на мою думку, 

становлять: Конституція України; акти міжнародного права; відомчі акти, 

зокрема накази Генерального прокурора України. 

4. Врахування практики ЄСПЛ в сучасних умовах надзвичайно актуальне 

і вкрай необхідне тому, що: по-перше, Україна обрала європейський шлях 

розвитку; по-друге, вивчення рішень ЄСПЛ дасть змогу мінімізувати 

прорахунки в діяльності органів прокуратури нашої країни у сфері захисту прав 

і свобод дітей; по-третє, посилання на вказані рішення можуть бути додатковим 

обґрунтуванням позиції прокурора при наданні правової оцінки виявленим 

правопорушенням. 

Окрім того, під час спеціальної підготовки кандидатів на посади 

прокурорів, а також підвищення кваліфікації нинішніх працівників необхідним 
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є проведення заняття щодо опрацювання рішень ЄСПЛ, які стосуються захисту 

прав і свобод дітей. 

5. На законодавчому рівні немає критеріїв оцінки діяльності органів 

прокуратури взагалі та у сфері захисту прав і свобод дітей зокрема.  

Ефективність діяльності органів прокуратури – це складне явище й 

одностайності поглядів на його критерії немає і бути не може, оскільки вже 

надто багатогранна та багатовекторна діяльність органів прокуратури нашої 

країни, виходячи з функцій, покладених на неї. Проте, узагальнюючи наведені 

думки, а також вимоги відомчих правових актів, можна констатувати, що, 

визначаючи ефективність діяльності прокуратури, необхідно виходити з 

кількісних та якісних показників. 

На підставі аналізу поглядів учених на ефективність діяльності 

прокуратури вважаю, що ефективність її діяльності у сфері захисту прав і 

свобод можна розглядати у двох аспектах: внутрішньому та зовнішньому. 

До першого потрібно включити оцінку діяльності органів прокуратури 

самими прокурорами, що, зокрема, надасть можливість скорегувати 

організацію роботи, визначити прорахунки у ній, а також виявити проблемні 

напрями захисної діяльності. Так, загальні критерії оцінки закладено у наказах 

Генерального прокурора України: п. 21–21.1 наказу № 1 гн, п. 15 наказу 

№ 16 гн тощо. 

У цьому контексті, оцінюючи ефективність захисту прокурором прав і 

свобод дітей, потрібно виходити із сукупності елементів, що дасть змогу 

об’єктивно зробити висновок про ефективність або неефективність 

досліджуваної діяльності прокуратури. 

Отже, пропонується критерії оцінки ефективності захисту прав і свобод 

дітей прокуратурою визначати за трьома елементами:  

– рівень професійності прокурора (знання системи законодавства, 

спрямованого на захист прав і свобод дітей, володіння методиками виявлення 

порушень та реагування на них, навики практичного застосування положень 
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матеріального і процесуального законодавства з метою належного захисту 

вказаної категорії осіб, здатність організовувати власний робочий час);  

– рівень відновлення порушених прав дитини. Вказане цілком логічно 

випливає з першого пункту, безпосередньо залежить від нього й передбачає: 

оперативність виявлення порушення та своєчасність реагування на нього; 

комплексність (використання усього комплексу наданих прокурору 

повноважень з метою виявлення порушень і реагування на них); реальне 

відновлення порушених прав дітей; 

– наявність (відсутність) оскарження дій, а також рішень, прийнятих 

компетентними органами за ініціативою прокурора, та задоволення вимог 

скаржника (приміром, наявність апеляційних і касаційних скарг 

заінтересованих осіб; оскарження незаконності дій прокурора прокурором 

вищого рівня тощо). 

До другого – зовнішнього оцінювання ефективності – пропонується 

включити оцінку громадськістю діяльності прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей. 

Варто зауважити, що на сьогодні суспільство має низку гарантованих на 

рівні законів і підзаконних актів можливостей щодо отримання інформації про 

діяльність органів прокуратури. Так, відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

прокуратуру» органи прокуратури не рідше ніж двічі на рік інформують 

суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової 

інформації. 

Отже, Закон України «Про прокуратуру» пропонується доповнити 

нормою такого змісту:  

«Загальними критеріями ефективності діяльності органів прокуратури є 

забезпечення в межах наданих повноважень додержання прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина, гарантованих Конституцією України, 

законами України та міжнародними правовими актами, їх реальне відновлення, 

а також захист інтересів суспільства й держави. 
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Генеральний прокурор України в межах своїх повноважень може у 

галузевих наказах визначати критерії оцінки діяльності органів прокуратури за 

окремими напрямами». 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації узагальнено нові науково обґрунтовані результати 

проведеного дослідження, яке розв’язує конкретну науково-прикладну 

проблему, що має істотне значення для діяльності органів прокуратури, а саме: 

науково опрацьовано актуальні теоретичні та прикладні проблеми 

функціонування прокуратури України у державному механізмі захисту прав і 

свобод дітей та сформульовано на цій основі комплекс пропозицій, 

спрямованих на удосконалення діяльності органів прокуратури щодо захисту 

прав і свобод дітей. 

Основні наукові здобутки дисертанта, крім висвітлених вище, 

відображено, зокрема, у таких положеннях. 

1. Пропонується становлення захисту прав і свобод дітей прокурором 

розділити на такі етапи: 1) закладення першооснов особливого ставлення до 

неповнолітніх у межах кримінального судочинства; 2) розвиток особливого 

правового регулювання прав неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із 

законом; 3) розвиток правового регулювання захисту прав і свобод дітей, 

пов’язаний із радянською історією України; 4) закладення першооснов 

правового регулювання захисту прав і свобод дітей незалежної України; 

5) зближення законодавства України та європейського співтовариства, 

поступове закріплення у національному законодавстві й відомчій нормативній 

базі основ ювенальної юстиції.  

2. У зарубіжних країнах органи прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей наділені широким колом повноважень як у межах дії 

кримінальних процесуальних норм, так і поза їх межами. Так, прокурор у 

Франції бере участь у цивільному процесі в справах усиновлення (удочеріння), 

встановлення опікунства над неповнолітніми і залучається до справ, які 

пов’язані з виникненням загрози безпеці, здоров’ю чи освіті таких осіб. 

У країнах Європи запроваджено спеціалізацію суддів, прокурорів, 

поліцейських (приміром, Англія, Італія, Франція) та навіть адвокатів 
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(наприклад, Нідерланди). 

На підставі аналізу законодавства вказаних країн можна констатувати, що 

існування у прокурорів України комплексу повноважень із захисту прав і 

свобод дітей поза межами кримінального провадження загалом відповідає 

європейській практиці, а також цілком узгоджується з міжнародними вимогами 

щодо створення якнайкращих умов для розвитку і життя дитини, повного 

захисту їхніх прав, свобод та інтересів. 

3. Про особливу роль органів прокуратури нашої країни у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей можна говорити, виходячи з таких 

характерних ознак: 1) комплектування кадрів органів прокуратури 

професійними юристами; 2) прокуратура безпосередньо зобов’язана 

здійснювати захист прав і свобод людини; 3) прокурор наділений 

повноваженнями виявлення правопорушень і реагування на них; 4) прокурору 

надані повноваження звернення до суду у разі виявлення порушень; 5) в 

органах прокуратури концентрується інформація про стан законності; 

6) прокурор має координаційні повноваження; 7) органи прокуратури мають 

відомче наукове та методичне забезпечення діяльності. 

Під захистом прокурором прав і свобод дітей пропонується розуміти 

комплексну діяльність органів прокуратури в межах їхньої компетенції з 

використанням наданих законом засобів, що починається з настанням 

юридичного факту (невиконання приписів законодавства, порушення вимог 

закону тощо) та здійснюється з метою забезпечення правопорядку й лише за 

умови недопущення підміни органів відомчого управління та контролю і 

невтручання у господарську діяльність, якщо вона не суперечить чинному 

законодавству. 

4. З метою комплексного захисту прав і свобод дітей органами 

прокуратури в Закон України «Про прокуратуру» доцільно включити 

положення щодо перевірки додержання і застосування законів, спрямованих на 

захист прав та свобод дітей, яка проводилася б за зверненнями фізичних і 

юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів про порушення 
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законності, що вимагають реагування прокурора, а за наявності обґрунтованих 

приводів – також з його власної ініціативи. 

Прокурору доцільно надати й повноваження щодо перевірки додержання 

законів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, поза межами 

кримінального провадження та до погодження захисного припису з метою 

оцінки відповідності дій органів і установ вимогам закону, що сприятиме 

посиленню ефективності захисту прав, свобод та інтересів дітей. 

З метою оптимізації захисту прав і свобод дітей прокурору варто надати 

право представляти інтереси вказаної категорії осіб у судах, невідкладно 

скасувати обов’язковість сплати ним судового збору при реалізації 

представницьких повноважень і надати право вступати у виконавче 

провадження незалежно від участі у справі для захисту прав та інтересів дитини 

(дітей). 

Здійснюючи нагляд за додержанням законів при притягненні 

неповнолітніх до адміністративної відповідальності, прокурору передусім 

необхідно акцентувати увагу на додержанні особливостей законодавства щодо 

затримання таких осіб, складання адмінматеріалів та їх розгляду. Окремим 

напрямом діяльності прокурора в межах наданих повноважень також повинно 

стати запобігання вчиненню адміністративних правопорушень особами до 18 

років. Варто зазначити, що прокурору в межах своїх повноважень необхідно 

також вживати заходи, пов’язані із запобіганням вчиненню неповнолітніми 

адміністративних проступків. 

5. Прокурори обов’язково повинні роз’яснювати неповнолітнім 

підозрюваним, а також їх законним представникам їхнє право на укладання 

угоди про примирення, з’ясовувати питання щодо відсутності в будь-якій формі 

примусу до укладання угод, усвідомлення ними передбачених законом 

наслідків таких дій, зокрема обов’язкового відшкодування матеріальної шкоди, 

обмеження прав на оскарження вироку суду. 

Укладення угод про примирення та визнання винуватості обов’язково має 

погоджуватись із батьками (опікунами) неповнолітнього або особами, які їх 
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замінюють, про що повинно бути зазначено у цих угодах. Доцільним також є 

визначення в угоді про визнання винуватості строків виконання зазначених у 

ній обов’язків щодо відшкодування державі збитків унаслідок вчинення 

неповнолітнім кримінального правопорушення. 

Поданню клопотання прокурора про обмеження участі законного 

представника у виконанні окремих судових дій або усунення його від участі у 

кримінальному провадженні та залученні замість нього іншого законного 

представника має передувати ґрунтовне дослідження матеріалів провадження, а 

також взаємовідносин неповнолітнього з представниками, батьками або 

особами, які їх замінюють. 

Під час свого виступу з обвинувальною промовою прокурору доцільно 

надати оцінку діям або бездіяльності відповідних посадових осіб державних 

органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

якщо це призвело до вчинення неповнолітнім кримінально караного діяння. 

На відомчому рівні слід зобов’язати прокурорів перед зверненням до суду 

з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру 

особливу увагу приділяти встановленню причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину неповнолітнім або особою, яка до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

КК України; виявляти дані, що є складовою ефективного впливу на особу, до 

якої застосовані такі заходи (авторитет батьків або осіб, які їх замінюють, 

представників педагогічного або трудового колективу тощо); вживати заходів 

щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої протиправними діями 

особи, до якої застосовано примусові заходи виховного характеру. 

Діяльність органів прокуратури у сфері запобігання дитячій злочинності є 

комплексною й здійснюється за такими напрямами: наглядовий; інформаційно-

аналітичний; координаційний. 

6. Завданням прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та при застосуванні 
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інших примусових заходів стосовно неповнолітніх пропонується вважати 

забезпечення додержання законів у місцях тримання затриманих, попереднього 

ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, а також 

фізичними особами, які виконують покарання або заходи примусового 

характеру, що призначаються судом, додержання встановлених кримінально-

виконавчим законодавством порядку й умов тримання або відбування 

покарання неповнолітніми особами у цих установах, їх прав і виконання ними 

своїх обов’язків. 

Основними напрямами нагляду прокурора за додержанням законів при 

виконанні покарань, пов’язаних із позбавленням волі та застосованих до 

неповнолітніх, є забезпечення додержання їхніх прав на освіту, охорону 

здоров’я, соціальних прав. 

З метою посилення ефективності забезпечення додержання прав 

неповнолітніх засуджених на охорону здоров’я у наказі Генерального 

прокурора України про організацію роботи органів прокуратури щодо захисту 

прав і свобод дітей доцільно передбачити обов’язковість залучення до 

проведення перевірок відповідних фахівців закладів охорони здоров’я.  

Прокурору, здійснюючи перевірку додержання законодавства під час 

виконання покарань у виді громадських або виправних робіт, необхідно 

звертати увагу на своєчасність складання та направлення йому подання про 

ухилення від відбування вказаних видів покарань, а також відповідність його 

змісту встановленим вимогам. 

Для посилення ефективності забезпечення додержання приписів 

законодавства кримінально-виконавчою інспекцією та органами Національної 

поліції до проведення перевірки слід залучати психологів і педагогів під час 

безпосередньої зустрічі прокурора із засудженими неповнолітніми.  

7. Враховуючи комплексність діяльності органів прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей, у кожній із прокуратур регіонального рівня 

необхідно утворити управління ювенальної юстиції, в структурі якого 

передбачити два підрозділи: відділ захисту прав і свобод дітей за межами 
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кримінального судочинства та відділ захисту прав і свобод дітей у сфері 

кримінальної юстиції. На рівні місцевих прокуратур варто утворити відділ 

ювенальної юстиції, на працівників якого покласти обов’язки щодо захисту 

прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами кримінальної юстиції. 

Доцільним убачається зобов’язати військові прокуратури при виконанні 

завдань, покладених на них, особливу увагу приділяти захисту прав і свобод 

дітей на території проведення антитерористичної операції. 

Програма спеціальної підготовки кандидатів на посади прокурорів у 

Національній академії прокуратури України повинна включати курс щодо 

особливостей діяльності прокурора із захисту прав і свобод дітей. 

Перед призначенням на посаду прокурорів, які здійснюватимуть захист 

прав і свобод дітей, необхідно проводити дворівневу систему оцінки знань та 

навиків.  

Перший етап полягає у: тестуванні на знання законодавства, 

спрямованого на захист прав і свобод дітей; вирішенні практичних завдань 

(змодельована ситуація у сфері кримінального судочинства за участю дитини та 

поза межами кримінальної процесуальної сфери); тестуванні на знання 

ювенальної психології. 

Другий етап полягає у співбесіді за обов’язковою участю представників 

ювенальних підрозділів. 

Для оптимізації діяльності прокуратури в зазначеній сфері у наказі 

Генерального прокурора України № 16 гн пропонується закріпити положення 

про те, що безпосереднє виконання обов’язків із захисту прав і свобод дітей 

необхідно доручати досвідченим працівникам, які успішно пройшли 

підготовку, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками 

прокурорської діяльності щодо захисту прав та свобод дітей, а також мають 

стаж роботи в органах прокуратури, достатній для ефективного захисту прав і 

свобод дітей.  

Що ж до навчання нинішніх працівників, то вони також мають 

ознайомитися із основними положеннями щодо захисту прав та свобод дітей. 
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При цьому вони мають проходити як теоретичне навчання, так і практично 

закріплювати результати навчання. 

Міжнародне співробітництво прокуратури у сфері захисту прав і свобод 

дітей є важливою складовою діяльності прокуратури, що можна умовно 

поділити на види залежно від: суспільних відносин, у контексті яких надається 

міжнародна правова допомога (в кримінально-правовій чи поза кримінально-

правовою сферою); змісту діяльності, що відбувається у контексті 

міжнародного співробітництва. У свою чергу, її можна поділити на: 

інформаційну, науково-освітню і практичну (наприклад, виконання окремих 

процесуальних дій під час розслідування кримінальних правопорушень). 

Врахування практики Європейського суду з прав людини в сучасних 

умовах є надзвичайно актуальним і вкрай необхідним тому, що: по-перше, 

Україна обрала європейський шлях розвитку; по-друге, вивчення рішень 

Європейського суду з прав людини дасть змогу мінімізувати прорахунки в 

діяльності органів прокуратури нашої країни у сфері захисту прав і свобод 

дітей; по-третє, посилання на вказані рішення можуть стати додатковим 

обґрунтуванням позиції прокурора при наданні правової оцінки виявленим 

правопорушенням. 

Критерії оцінки ефективності захисту прав і свобод дітей прокуратурою 

пропонується визначати за трьома елементами: рівень професійності 

прокурора; рівень відновлення порушених прав дитини; наявність (відсутність) 

оскарження дій, а також рішень, ухвалених компетентними органами за 

ініціативою прокурора, та задоволення вимог скаржника (приміром, наявність 

апеляційних і касаційних скарг заінтересованих осіб, оскарження незаконності 

дій прокурора прокурору вищого рівня тощо). 

8. В умовах інтеграції України в європейське співтовариство необхідно 

враховувати положення міжнародних правових документів під час розробки 

законодавства. Водночас зближення національних і європейських правових 

актів має відбуватися з обов’язковим урахуванням інтересів нашої країни та 

найкращим забезпеченням прав і свобод дітей. Ефективна ж діяльність 
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прокуратури щодо захисту прав та свобод малолітніх і неповнолітніх можлива 

тільки за комплексного підходу, тобто з використанням широкого кола 

повноважень як у сфері кримінальної юстиції, так і поза її межами. 

У зв’язку з цим доцільним убачається впровадження авторської 

Концепції удосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

 

Результати опитування 320 прокурорських працівників 

(мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод дітей) 

 

1) Ваш досвід роботи в органах прокуратури: 

А. До 5 років (69 осіб – 21%) 

В. Від 5 до 10 років (153 особи – 48%) 

С. Понад 10 років (98 осіб – 31%) 

 

2) Чи доцільне залишення розширених повноважень прокурора з 

виявлення порушень закону поза межами кримінального судочинства? 

А. Так (204 особи – 64%)    В. Ні (116 осіб – 36%) 

 

3) Чи є актуальним у сучасних історичних умовах такий напрям діяльності 

прокуратури, як захист прав і свобод дітей? 

А. Так (228 осіб – 71%)     В. Ні. (92 особи – 29%) 

 

4) Чи підтримуєте Ви позицію, що комплексна діяльність органів 

прокуратури із захисту прав і свобод дітей є ефективним засобом 

виявлення та реагування на порушення у цій сфері? 

А. Так (242 особи – 76%)    В. Ні (78 осіб – 24%) 

 

5) Чи сприятиме підвищенню ефективності захисту прав і свобод дітей 

надання прокурору права проведення перевірок, зокрема з власної 

ініціативи? 

А. Так (238 осіб – 74%)     В. Ні (82 особи – 26%) 

 

6) Чи доцільно одночасно зі здійсненням представництва прав та інтересів 

дітей прокурором ініціювати притягнення до відповідальності батьків (осіб, 

які їх замінюють), представників органів державної влади, місцевого 

самоврядування та державного нагляду (контролю), а також інших органів, 

яким законом надано право захищати інтереси дітей у суді? 

А. Так (258 осіб – 81%)     В. Ні (62 особи – 19%) 

 

7) Чи повинна прокуратура залишатися основним координатором 

запобігання та протидії злочинності серед неповнолітніх?  

А. Так (254 особи – 79%)    В. Ні (66 осіб – 21%) 

 

8) Актуальні напрями захисту прав і свобод дітей прокуратурою повинні 

визначатися: 

А. Верховною Радою України (69 осіб – 22%) 
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B. Президентом України (36 осіб – 11%) 

C. Генеральним прокурором України (87 осіб – 27%) 

D. Прокурорами на місцях з огляду на стан законності в регіоні (128 осіб 

– 40%) 

Е. Власний варіант відповіді _____ 

 

9) Чи сприяє порушенням прав та інтересів дітей відсутність юридичної 

освіти у працівників служби у справах дітей та органів опіки і піклування? 

А. Так (189 осіб – 59%)     В. Ні (131 особа – 41%) 

 

10) Чи доцільне викладання комплексної навчальної дисципліни у 

юридичних ВНЗ та на юридичних факультетах «Захист прокурором прав і 

свобод дітей»? 

А. Так (206 осіб – 64%)     В. Ні (114 осіб – 36%) 

 

11) Чи є доцільним перед призначенням на посаду проходження 

спеціалізованої підготовки працівником (не менше місяця), який 

здійснюватиме захист прав і свобод дітей? 

А. Так (173 особи – 54%)    В. Ні (147 осіб – 46%) 

 

 

12) Чи є доцільним створення науково-методичної бази (з проблем захисту 

прав і свобод дітей) з онлайн-доступом, що містила б електронні копії 

науково-практичних і навчальних посібників, публікацій у періодичних 

виданнях тощо? 

А. Так (261 особа – 82%)    В. Ні (59 осіб – 18%) 

 

 

13) Чи є актуальною участь прокурора в засіданнях органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування з метою захисту прав і свобод дітей? 

А. Так (214 осіб – 67%)     В. Ні (106 осіб – 33%) 

 

 

14) Чи є доцільними виступи прокурора у місцевих засобах масової 

інформації з метою надання роз’яснень окремих положень законів та 

підзаконних правових актів з питань захисту прав і свобод дітей? 

А. Так (247 осіб – 77%)     В. Ні (73 особи – 23%) 

 

 

15) Чи повинна прокуратура України бути одним із основних суб’єктів 

міжнародної взаємодії у сфері захисту прав і свобод дітей? 

А. Так (198 осіб – 62%)     В. Ні (122 особи – 38%) 
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Додаток Б 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

(щодо посилення захисту прав і свобод дітей)  
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1. У Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 року № 2341-III: 

1) у частині 2 статті 105 слово «неповнолітнього» замінити на слово 

«дитини»; 

 

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 

2012 року № 4651-VI: 

1) частину 1 статті 484 доповнити абзацом 2 такого змісту: 

«Захисником осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, може бути лише адвокат, 

який має достатній досвід та володіє необхідними знаннями щодо особливостей 

кримінального провадження відносно вказаної категорії осіб»; 

 

2) частину 1 статті 497 доповнити пунктами 2 та 3 такого змісту: 

«2. Звертаючись до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру, прокурор вказує причини і умови, що сприяли 

вчиненню злочину неповнолітнім або особою, яка до досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

КК України. 

3. У клопотанні зазначаються дані, що є складовою ефективного впливу 

на особу, до якої застосовані такі заходи (авторитет батьків або осіб, які їх 

замінюють, представників педагогічного або трудового колективу тощо)»; 

 

3) параграф 1 «Загальні правила кримінального провадження щодо 

неповнолітніх» Глави 38 «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» 

доповнити статтю 497-1 такого змісту: 

«У випадку неналежного виконання обов’язків особами, визначеними у 

ч. 2 ст. 105 КК України, суд з власної ініціативи або за клопотанням прокурора 

розглядає питання про їх заміну, а також про притягнення до передбаченої 

законом відповідальності, якщо їх бездіяльність призвела до вчинення нових 

правопорушень особою, до якої застосовано примусові заходи виховного 

характеру»; 

 

3. У Цивільному процесуальному кодексі України від 18 березня 

2004 року № 1618-IV: 

1) частину 1 статті 253 викласти у такій редакції: 
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«Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду 

вирішує питання про участь у ній прокурора, а також заінтересованих осіб 

відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких 

відкрито за заявами іноземних громадян, – уповноваженого органу виконавчої 

влади»; 

2) частину 1 статті 254 викласти у такій редакції: 

«Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов’язковою участю 

заявника, прокурора, органу опіки та піклування або уповноваженого органу 

виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом здоров’я 

усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких 

суд визнає за потрібне допитати»; 

 

4. У Кримінально-виконавчому кодексі України від 11 липня 2003 року  

№ 1129-IV: 

1) статтю 124 доповнити частиною 3 такого змісту: 

«Невід’ємною складовою соціально-виховної роботи з неповнолітніми 

засудженими є їх патріотичне виховання як один із основних засобів 

спрямування їх на життєву позицію, що відповідає правовим нормам і вимогам 

суспільно корисної діяльності»; 

 

5. У Сімейному кодексі України від 10 січня 2002 року № 2947-III: 

1) частину 5 статті 164 доповнити абзацом 2 такого змісту: 

«Якщо при розгляді справи про позбавлення батьківських прав судом 

будуть встановлені факти бездіяльності осіб, визначених у частинах першій та 

другій статті 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, що призвели 

до порушення прав та свобод дитини, суд письмово звертається до 

компетентних державних органів з метою притягнення винних осіб до 

встановленої законом відповідальності»;  

 

6. У Законі України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-

VII: 

1) частину 4 статті 6 доповнити реченням такого змісту: 

«Обов’язковою складовою інформації про діяльність прокуратури є 

відомості про захист нею прав і свобод дітей»; 

2) розділ І «Засади організації і діяльності прокуратури» доповнити 

статтею 6-1 такого змісту: 

«Загальними критеріями ефективності діяльності органів прокуратури є 

забезпечення в межах наданих повноважень додержання прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина, гарантованих Конституцією України, 

законами України та міжнародними правовими актами, їх реальне відновлення, 

а також захист інтересів суспільства та держави. 

Генеральний прокурор України в межах своїх повноважень може у 

галузевих наказах визначати критерії оцінки діяльності органів прокуратури за 

окремими напрямами»; 
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3) пункт 5 частини 4 статті 23 доповнити підпунктом 3 такого змісту: 

«3) брати участь у засіданнях Рад відповідного рівня, їх виконавчих 

комітетів, інших органів місцевого самоврядування»; 

4) частину 1 статті 26 доповнити пунктом 8 такого змісту: 

«8) використовувати повноваження, визначені у пункті 5 частини 4 статті 

23 цього Закону»; 

 

7. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР: 

1) статтю 4 доповнити частиною 5 такого змісту: 

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служба у справах дітей повідомляють 

адміністрацію загальноосвітньої школи та професійного училища соціальної 

реабілітації, центрів медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальної виховної 

установи Міністерства юстиції України про зміну обставин, які впливають на 

отримання особою до 18 років, яка в них утримується, соціальної допомоги, 

пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги тощо»; 

 

8. У Законі України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 

1999 року № 606-XIV: 

1) частину 1 статті 7 доповнити абзацом 4 такого змісту: 

«З метою захисту прав та інтересів дитини (дітей) прокурор має право 

вступити у виконавче провадження незалежно від участі у справі». 

 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього  Закону; 

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; 

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність до цього Закону. 

 

Голова Верховної Ради України 
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Додаток В 

КОНЦЕПЦІЯ 

удосконалення діяльності органів прокуратури 

із захисту прав і свобод дітей 

 

 

Метою цієї Концепції є запровадження в Україні комплексного захисту 

органами прокуратури прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами 

кримінальної юстиції, а також удосконалення організації роботи прокуратури у 

цій сфері. 

 

Для досягнення мети цієї Концепції необхідно: 

 

1. На законодавчому рівні: 

1.1. Конституцію України та Закон України «Про прокуратуру» 

доповнити положенням про те, що прокуратура України здійснює нагляд за 

додержанням законів, спрямованих на захист прав і свобод дітей, а також 

представництво інтересів вказаної категорії осіб у судах; 

1.2. Кримінальний процесуальний кодекс України необхідно доповнити 

наступними положеннями: 

– прокурор зобов’язаний при зверненні до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру вказувати причини й 

умови, що сприяли вчиненню злочину неповнолітнім або особою, яка до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України; 

– у клопотанні про застосування примусових заходів виховного характеру 

інформація про авторитет батьків або осіб, які їх замінюють, представників 

педагогічного чи трудового колективу тощо є невід’ємною складовою 

ефективного впливу на особу до 18 років; 

– заміна осіб, визначених у ст. 105 КК України, можлива у випадку 

неналежного виконання ними обов’язків, а також притягнення їх до 

передбаченої законом відповідальності, якщо їх бездіяльність призвела до 

вчинення нових правопорушень особою, до якої застосовано примусові заходи 

виховного характеру; 

– укладення угоди про примирення та визнання винуватості, особливо у 

випадку, коли злочинними діями завдано матеріальних збитків, а неповнолітній 

не має власних джерел доходів або майна, за рахунок якого можна 

компенсувати завдані збитки, обов’язково повинно погоджуватись з його 

батьками (опікунами) або особами, які їх замінюють, про що повинно бути 

зазначено в угоді; 

– прокурор зобов’язаний встановити причини та умови, що сприяли 

вчиненню злочину, і направити відповідний документ (подання) до органів, 



 
416 

установ та організацій, бездіяльність або неналежна діяльність яких призвела 

до вчинення кримінального правопорушення неповнолітньою особою. 

1.3. Цивільний процесуальний кодекс України необхідно доповнити 

наступними положеннями: 

– запровадити обов’язковість розгляду суддею питання про участь 

прокурора під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду; 

– встановити обов’язкову участь прокурора у справах про усиновлення 

дитини. 

1.4. Закон України «Про прокуратуру» доповнити положеннями про те, 

що: 

– критерії оцінки діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей складаються із внутрішніх та зовнішніх елементів;  

– обов’язковою складовою інформації про діяльність прокуратури є 

відомості про захист прав і свобод дітей; 

– прокурор має право брати участь у засіданнях Рад відповідного рівня, їх 

виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування; 

– перевірка додержання і застосування законів, спрямованих на захист 

прав та свобод дітей, проводиться прокурором за зверненнями фізичних та 

юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів про порушення 

законності, що вимагають реагування прокурора, а за наявності обґрунтованих 

приводів – також з його власної ініціативи; 

– прокурор має право проводити перевірки додержання законів, 

спрямованих на попередження насильства у сім’ї, поза межами кримінального 

провадження та до погодження захисного припису, з метою оцінки 

відповідності дій органів і установ вимогам закону; 

– прокурор має право брати участь у засіданнях Рад відповідного рівня, їх 

виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування. 

1.5. Закон України «Про виконавче провадження» необхідно доповнити 

положенням про те, що прокурор має право вступити у виконавче провадження 

незалежно від участі у справі з метою захисту прав та інтересів дитини (дітей). 

 

2. На відомчому рівні: 

2.1. У відомчі нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України 

внести наступні доповнення: 

– одним із пріоритетних напрямів діяльності прокурора потрібно 

визначити забезпечення додержання законів про попередження насильства в 

сім’ях стосовно дітей, запобігання поширенню продукції, яка пропагує 

насильство, жорстокість, сексуальну розпусту, попередження негативного 

впливу на свідомість та розвиток неповнолітніх; 

– перед зверненням до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру особливу увагу приділяти встановленню причин і 

умов, що сприяли вчиненню злочину неповнолітнім або особою, яка до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України; 
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– встановлювати дані, що є складовою ефективного впливу на особу, до 

якої застосовані такі заходи (авторитет батьків або осіб, що їх замінюють, 

представників педагогічного або трудового колективу тощо); 

– вживати заходів щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

протиправними діями особи, до якої застосовано примусові заходи виховного 

характеру; 

– прокурорам слід забезпечувати додержання законів особами, на яких 

покладено виконання судового рішення про застосування до дитини 

примусових заходів виховного характеру, та у випадку неналежного виконання 

наведеними особами покладених на них обов’язків, ініціювати питання про їх 

заміну або про притягнення до передбаченої законом відповідальності, якщо їх 

бездіяльність призвела до вчинення нових правопорушень особою, до якої 

застосовано примусові заходи виховного характеру; 

– прокурорам необхідно встановлювати мотиви подання представником 

або захисником неповнолітнього апеляційної скарги, що стане додатковою 

гарантією захисту прав та інтересів неповнолітніх обвинувачених; 

– основними напрямами нагляду прокурора за додержанням законів при 

виконанні покарань, пов’язаних із позбавленням волі, застосованих до 

неповнолітніх, є забезпечення додержання їх прав на освіту; охорону здоров’я, 

соціальних прав; 

– прокурорам під час перевірки додержання прав дітей у спеціальних 

установах, де вони перебувають, а також в органах, які беруть участь у 

виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших примусових заходів 

щодо неповнолітніх, особливу увагу звертати на додержання їх прав на 

загальноосвітнє і професійно-технічне навчання; 

– додержання прав дітей на загальноосвітнє і професійно-технічне 

навчання, а також патріотичне виховання розглядати як невід’ємну складову їх 

виправлення і ресоціалізації; 

– враховуючи необхідність наявності спеціальних знань у галузі 

медицини та надзвичайну актуальність забезпечення прав неповнолітніх, які 

потрапили у конфлікт із законом, з метою підвищення ефективності 

забезпечення додержання прав засуджених осіб до 18 років на охорону 

здоров’я, доцільно передбачити обов’язковість залучення до проведення 

перевірок відповідних фахівців закладів охорони здоров’я; 

– визначити щомісячну періодичність такої перевірки, оскільки, 

наприклад, у випадку призначення покарання неповнолітньому судом першої 

інстанції у виді 50 годин громадських робіт, після закінчення 30 днів, наданих 

КПК України для апеляційного оскарження такого рішення суду, та за умови 

виконання цього покарання по дві години на день загальний термін від 

постановлення вироку суду до закінчення виконання вказаного покарання явно 

буде меншим за квартал (90 днів); 

– прокурору, здійснюючи перевірку додержання законодавства під час 

виконання покарань у виді громадських або виправних робіт, необхідно 

звертати увагу на своєчасність складання та направлення йому подання про 
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ухилення від відбування вказаних видів покарань, а також відповідність його 

змісту встановленим вимогам; 

– під час координаційних заходів необхідно звертати увагу на виконання 

вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей, зокрема у сфері 

профілактики правопорушень серед дітей, запобігання бродяжництву та 

бездоглядності, притягнення до відповідальності осіб за втягнення дітей у 

злочинну й іншу протиправну діяльність, а також за діяльність таких осіб, що 

сприяла вчиненню злочинів дітьми. 

 

2.2. У сфері організації роботи органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей необхідно: 

–  як напрями підвищення рівня ефективності захисту прав і свобод дітей 

органами прокуратури визначити такі складові: оптимальна структура та 

система підрозділів, що здійснюють захист вказаної категорії осіб у місцевих, 

регіональних прокуратурах та Генеральній прокуратурі Україні; підбір 

працівників, які безпосередньо здійснюватимуть захист прав і свобод дітей; 

міжнародна взаємодія; чітке визначення критеріїв ефективності діяльності 

прокуратури; 

– до програми спеціальної підготовки кандидатів на посади прокурорів 

включити курс щодо особливостей діяльності прокурора із захисту прав і 

свобод дітей; 

– перед призначенням на посаду прокурорів, які здійснюватимуть захист 

прав і свобод дітей, необхідне проведення дворівневої системи оцінки знань та 

навиків. Перший етап полягає у тестуванні на знання законодавства, 

спрямованого на захист прав і свобод дітей, вирішення практичних завдань 

(змодельована ситуація у сфері кримінального судочинства за участю дитини та 

за межами кримінальної процесуальної сфери), а також на наявність знань з 

ювенальної психології. Другий етап необхідно проводити у формі співбесіди за 

обов’язковою участю представників ювенальних підрозділів; 

– прокурорам слід врахувати практику ЄСПЛ оскільки: по-перше, через 

те, що Україна обрала європейський шлях розвитку; по-друге, вивчення рішень 

Суду дасть змогу мінімізувати прорахунки в діяльності органів прокуратури 

нашої країни у сфері захисту прав і свобод дітей; по-третє, посилання на вказані 

рішення можуть стати додатковим обґрунтуванням позиції прокурора при 

наданні правової оцінки виявленим правопорушенням; 

– у структурі Національної академії прокуратури України доцільно 

створити науковий підрозділ, основними завданнями якого повинні бути: 

аналітична та наукова діяльність з питань захисту прав і свобод дітей, а також 

визначення спільно з Управлінням ювенальної юстиції актуальних напрямів 

діяльності органів прокуратури у цій сфері; розробка документів методичного 

характеру, навчальної літератури, а також рекомендацій з підвищення 

ефективності захисту прав і свобод дітей, профілактики злочинності у 

підлітковому середовищі; розробка рекомендацій з оптимізації координації 

діяльності правоохоронних органів, відповідних органів та служб з питань 

протидії злочинності, профілактики правопорушень серед дітей; вироблення 
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рекомендацій з оптимізації правового регулювання захисту прав і свобод дітей; 

розробка навчальних програм та методик перевірки кваліфікації ювенальних 

прокурорів; взаємодія з науковими підрозділами правоохоронних органів та 

органів виконавчої влади, міжнародними державними й недержавними 

організаціями з питань захисту прав і свобод дітей. 

 

Фінансове забезпечення Концепції  

 

Фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією цієї Концепції, має 

здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших 

не заборонених законодавством джерел. 

 

Очікувані результати 

 

Реалізація положень цієї Концепції має забезпечити: створення в органах 

прокуратури України повноцінної системи захисту прав і свобод дітей як у 

межах, так і поза межами кримінальної юстиції; удосконалення організації 

роботи органів прокуратури у цій сфері; підвищення рівня ефективності 

реалізації вимог Конвенції ООН про права дитини 1989 року щодо вжиття 

державою всіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів 

для здійснення прав, визначених у Конвенції, а також вимог Конституції 

України щодо охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
420 

Додаток Г 

 

  



 
421 

Додаток Д 
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Додаток Е 
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