Першому заступнику прокурора
міста Києва
Стояновському Є. О.
Шановний Євгене Олександровичу!
На підставі статей 13, 191 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» 06.02.2019 працівниками
Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільно з
представниками громадськості здійснено повторний моніторинговий візит до
Київського центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 (далі –
Центр).
Під час візиту виявлено порушення та недоліки, які впливають на
дотримання прав вихованців у Київському центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей № 1, зокрема неналежне поводження з дітьми (стаття 28
Конституції України, стаття 3 Конвенції).
У ході інтерв’ювання вихованців наодинці було отримано інформацію
про випадки неналежного поводження начальника сектору ювенальної
превенції Деснянського управління поліції П. з дітьми, який часто навідується
до центру для проведення профілактичної роботи з вихованцями, зокрема з
порушниками дисципліни.
Під час проведення профілактичних занять, П., зі слів дітей, проводив
«фізичні заняття» шляхом максимального навантаження до виснаження. Також
діти стверджували у разі їх непокори та непослуху про випадок демонстрації
можливого застосування до них обмеження свободи шляхом приковуванням до
батареї кайданками. При цьому працівник поліції постійно використовував
ненормативну лексику, що є неприпустимим поводженням у закладі, де
перебувають діти. Така поведінка може розцінюватися як застосування до дітей
фізичного, морального та психологічного насилля.
Тобто, дії зазначеної посадової особи можуть бути кваліфіковані за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями 365
(Перевищення
влади
або
службових
повноважень
працівником
правоохоронного органу) та Кримінального кодексу України.

Окрім цього, за результатами анонімного опутування було з’ясовано, що
деякі працівники Центру заохочують вихованця, який має психічні розлади, до
втихомирення молодших вихованців, шляхом застосування фізичної сили.
Також, ті ж самі працівники Центру порушують права дітей на честь та
гідність. Зі слів дітей, у якості покарання та непокори, їх заставляли мити
унітази зубною щіткою чи одягали корзини для сміття на голову.
Тобто, дії працівників можуть бути кваліфіковані за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 364 (Зловживання
владою або службовим становищем) та Кримінального кодексу України.
Одночасно, інформуємо, що одна з вихованок з психічними розладами
Боднар Ліберті Анатоліївна, 2004 року народження, самовільно залишила
Центр 27 січня 2020 року. У зв’язку із станом здоров’я має підвищений ризик
потрапити в ситуації, що загрожують її життю та здоров’ю. За словами
керівника Центру, вихованка оголошена у розшук, однак, на думку
моніторингової групи, є потреба у посиленні контролю за діями відповідальних
осіб з розшуку дитини та забезпеченні їй належних умов для перебування та
лікування.
Разом з тим, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
направлено листи Міністерству внутрішніх справ України та Державному бюро
розслідувано щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та розпочати розслідування щодо неналежного поводження
співробітників ювенальної превенції Деснянського управління поліції з
вихованцями КЦСПРД № 1 під час проведення профілактичної роботи, зокрема
з порушниками дисципліни.
У зв’язку з цим, прошу взяти на контроль внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та після їх внесення, забезпечити
процесуальне керівництво прокуратурою даних проваджень.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 13, 191, 22 Закону України
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», прошу Вас
проінформувати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в
розрізі рекомендацій, наданих у звіті до 12.03.2020.
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