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Шановна Ірино Валентинівно!
На підставі статей 13, 191 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» 06.02.2020 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.
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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.
На підставі статей 60, 214 КПК України, за викладеними у звіті фактами,
прошу внести відомості 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. Також, до участі у розслідуванні залучити підготовлених
спеціалістів для роботи з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини, та
їх опитування.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 13, 191, 22 Закону України
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», прошу Вас
проінформувати мене про прийняте рішення та надавши витяги із ЄРДР до
12.03.2020.

З повагою
Уповноважений
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