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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ОРГАНАМИ І СЛУЖБАМИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА 

СПЕЦІАЛЬНИМИ УСТАНОВАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі становлення України як соціальної, правової 
держави особливу увагу приділяється забезпеченню соціально прийнятного 
розвитку особистості дитини, формуванню мотивації до позитивної активності 
та профілактиці злочинності неповнолітніх. Оскільки існує певна залежність і 
закономірність між превентивними заходами, організацією діяльності установ, які 
покликані здійснювати соціальний захист і профілактику правопорушень серед 
неповнолітніх та рівнем криміналізації середовища неповнолітніх, а відповідно й 
показниками злочинності в цілому.

Правове регулювання організації та діяльності установ, які покликані 
здійснювати соціальний захист і профілактику правопорушень серед осіб, 
зосереджено у низці законів, постанов, програм серед яких центральне місце займає  
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» від 24 січня 1995 року (у редакції  Закону № 609-V від 07.02.2007) (далі - Закон). 
Відповідно до Закону здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них 
правопорушень покладено на: 

1) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах   
сім'ї,   дітей  та  молоді,  уповноважений  орган  влади Автономної Республіки Крим  
у  справах  сім'ї,  дітей  та  молоді, служби  у  справах  дітей обласних,  Київської та 
Севастопольської міських,  районних  державних  адміністрацій,  виконавчих  органів 
міських і районних у містах рад; 

2) кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ; 
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3) приймальники-розподільники для   дітей   органів   внутрішніх справ;      
4) школи соціальної   реабілітації   та    професійні    училища соціальної 

реабілітації органів освіти; 
5) центри медико-соціальної  реабілітації дітей закладів охорони здоров'я; 
6) спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань 

виконання покарань; 
7) притулки для дітей;      
8) центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-

реабілітаційні центри (дитячі містечка). 
Зупинимось на діяльності окремих органів і служб що здійснюють 

профілактику правопорушень неповнолітніх.
Кримінальна міліція у справах дітей виступає складовою частиною  

кримінальної  міліції  органів  внутрішніх  справ і створюється на  
правах самостійного підрозділу. Цей підрозділ проводить роботу спрямовану 
на запобігання правопорушенням неповнолітніх; виявлення, припинення   та    
розкриття    злочинів,    які вчиняються неповнолітніми; виявлення причин та умов, 
що сприяють злочинній активності частини неповнолітніх та виконання інших 
обов’язків передбачених українським законодавством. 

Загальноосвітня школа соціальної реабілітації є державним закладом освіти 
де  створюються  належні  умови для  життя,  навчання   та   виховання   учня (віком 
від 11 до 14 років),   підвищення   його загальноосвітнього і культурного  рівня,  
професійної  підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечення  
правового виховання та соціального захисту в умовах  постійного  педагогічного 
режиму. 

Училище  соціальної  реабілітації  є установа де  також створюються  належні 
умови для життя,  навчання  та  виховання  учнів віком  від  14  років    в умовах  
постійного  педагогічного режиму. 

До основних   завдань   центру  медико-соціальної реабілітації неповнолітніх  
належать   створення   умов   і забезпечення   лікування  неповнолітніх,  які  вживають  
алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, проведення психологічної 
корекції та заходів соціальної реабілітації,  а також реабілітації неповнолітніх з 
девіантними формами поведінки, що призводить до їх соціальної  дезаптації,  надання 
психологічної допомоги їх сім'ям, робота з батьками. 
 Основними  завданнями притулків для дітей є соціальний захист  
дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих обставинах, залишили сім'ї,  навчальні  
заклади; створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних    умов    
для    забезпечення   нормальної життєдіяльності  дітей, надання їм можливості 
навчатися, працювати та  змістовно  проводити дозвілля.

Діяльність  органів  і  служб  у справах дітей та спеціальних установ  і  
закладів соціального захисту для дітей спрямована на виявлення та усунення причин 
і умов, що сприяють  вчиненню  дітьми правопорушень, а також позитивний вплив 
на  поведінку  окремих  дітей  на території України, в її окремому регіоні,  в  сім'ї,  
на  підприємстві,  в  установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем 
проживання.

Служби у справах дітей повинні бути виключно соціальними установами, а 
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роботу із неповнолітніми, що відбували покарання, чи направлялись до спеціальних 
шкіл та училищ повинні зосереджувати у Центрах соціальних служб для сім’ї та 
молоді. Подібний захід надасть можливість зробити наголос саме на соціальній роботі 
та вихованні дітей, які опинились у скрутних життєвих обставинах, залишились без 
належної допомоги.
 Виходячи з того, що  служба у справах дітей виступає ідеальним органом 
для забезпечення практичної реалізації ранньої профілактики, оскільки вона може 
здійснювати заходи, спрямовані на оздоровлення середовища і надання допомоги 
неповнолітнім, які опинились у несприятливих для розвитку с особистості життєвих 
умова. Саме такий вектор має бути прийнятний для основної діяльності вказаної 
служби.
 Для ефективності превентивної діяльності службами у справах дітей ретельно 
досліджуються причини й умови, що детермінують суспільно небезпечну активність 
частини неповнолітніх. Служби у справах дітей серед причин правопорушень, 
злочинів, безпритульності та бездоглядності дитини виділяють наступні: байдуже чи 
жорстоке ставлення батьків до дитини,  скрутне матеріальне становище родини, що  
негативно впливає на психологічний клімат у сім’ї, все це в свою чергу, призводить до 
втечі дитини з дому, до вживання психотропних чи шкідливих речовин, до вчинення 
правопорушень та злочинів.

Родина не має свого виховного впливу, батьки зайняті своєю кар’єрою, 
заробітком чи пошуком роботи. Відсутність стабільності у країні, позначається на 
стабільності у сім’ї, а відповідно стабільних стосунках  батьків та дітей у процесі 
формування соціально прийнятного простору для розвитку особистості дитини. 
Крім того, антисуспільна поведінка батьків, виступає яскравим прикладом для 
наслідування чи призводить до бездоглядності дітей, які поповнюють лави соціальних 
сиріт або спеціальні установи для дітей. 

Виявлення  дітей,  які  підлягають  обліку,  відповідно до, затвердженого 
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Порядку ведення 
службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах» від 29.07.2009р., здійснюється безпосередньо  службами  у справах дітей 
та за інформацією органів внутрішніх справ,  освіти і  науки,  охорони  здоров'я,  
праці  та соціального  захисту  населення,  виконання покарань,  структурних 
підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  
громадських організацій,  житлово-експлуатаційних управлінь,  громадян,  а також  
за  письмовим  зверненням  батьків дитини або осіб, які їх замінюють.
 Підставами для взяття дитини, яка опинилася у складних життєвих 
обставинах на облік виступають:
• проживання дитини у сім'ї,  в якій батьки або  особи,  що  їх  

замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків;
• систематичне самовільне залишення  дитиною  місця  постійного  

проживання;
• скоєння фізичного,    психологічного,    сексуального     або економічного насилля 

щодо дитини в сім'ї.
 У неблагополучних сім’ях, дитина виховується в умовах постійних 
сварок, агресії, нехтування її правами, відсутності любові проявів турботи і уваги до 
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підлітка, що провокує конфлікти, грубість, зневажливе ставлення не лише стосовно 
батьків, а й у відносинах в навчальному середовищі, серед однолітків.  Поступово така 
модель стосунків неповнолітніх перетворюється на агресивну, суспільно небезпечну 
поведінку. Така поведінка має психологічну природу у процесі самозахисту дитини 
у складних  життєвих обставинах. Саме тому на порядку денному державних 
установ виступає своєчасне обстеження умов виховання та проживання дитини, а в 
виключних випадках, вилучення дитини, якій загрожує небезпека з родини.
 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 
прав дитини» від 24 вересня 2008 р., у разі виникнення безпосередньої загрози життю 
або здоров'ю дитини, орган опіки та піклування, якому стало відомо про це, приймає 
рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють.

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків служба 
у справах дітей подає голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради відповідне 
клопотання. Після його надходження голова чи інша уповноважена особа органу 
влади протягом одного дня розглядає порушене питання та приймає відповідне 
рішення. На підставі цього рішення служба у справах дітей разом з кримінальною 
міліцією у справах дітей, представниками закладу охорони здоров'я вживають 
заходів до відібрання дитини у батьків та тимчасово влаштовують її до: притулку 
для дітей служби у справах дітей; центру соціально-психологічної реабілітації дітей; 
соціально-реабілітаційного центру; закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; сім'ї громадян.

В сучасних умовах потребує перегляду практика відношення до вирішення 
проблеми з бездоглядністю та профілактикою правопорушень неповнолітніх з боку 
органів влади та місцевого самоврядування. Без здійснення необхідного фінансування, 
зокрема, тих заходів, які сприятимуть соціально прийнятному розвитку  особистості 
дитини та належного кадрового забезпечення, жодна профілактика не матиме 
результату. Якщо для безпритульної чи бездоглядної дитини не буде створено 
необхідних умов для життя й виховання, не надано належної підтримки батькам, то 
жодні штрафи і  превентивні заходи не матимуть результату. 
 Тільки при комплексному підході до вирішення завдань створення 
належних умов для соціально прийнятного розвитку дитини та запобігання 
злочинності неповнолітніх можна сподіватись на отримання позитивного результату 
щодо стабілізації або покращення ситуації сфері запобігання безпритульності, 
бездоглядності та профілактики злочинів у середовищі неповнолітніх. 


