
«Моє майбутнє життя залежить 
від того, як мене виховають сьогодні»

ТВОЯ

БЕЗПЕКА



Наша місія 
«Не допустити злочинність 
у світ дитини, 
та не впустити дитину 
у світ злочинності»
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«Родина є основоположним виразником 
єдності людства, первинним місцем при-
йняття і просування відмінностей, центром 
підготовки до емоційного, громадського та 
релігійного життя. У загальному безладді ро-
дина завжди залишається цеглиною для зав-
трашніх міст» 

                                                               Антоніо Мацці 

«Сім’я, дитинство, материнство і батьківство 
охороняються державою.»

Стаття 51 Конституції України

«Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.
Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки.
Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з нав-

чанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших 
поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Права члена сім’ї має одинока особа.
Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 

також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать мо-
ральним засадам суспільства.»

Стаття 3 Сімейного кодексу України

«Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від 
того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає 
на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.»

Стаття 141 Сімейного кодексу України
 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ
«Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо вихо-

вання дітей.
Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених за-

конодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення 
штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративно-
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го стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 
правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, крім 
порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 173-4 
цього Кодексу, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх 
замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність 
за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, 
з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладення штрафу 
на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до трьохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів 
участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окре-
мо від дитини, тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною п’ятою цієї статті, вчинене повторно протягом 
року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення 
штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян та тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві ви-
їзду за межі України та обмеження у праві керування транспортним засобом - до 
виконання рішення в повному обсязі.

Умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебу-
вання дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про тим-
часовий виїзд дитини за межі України тим із батьків, з яким рішенням суду визна-
чено або висновком органу опіки та піклування підтверджено місце проживання 
цієї дитини, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.»

Стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ
«Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 

якої встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених 

законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена 
опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі 
на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

Стаття 166 Кримінального кодексу України
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«Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки 
мало хто з них про це пам’ятає.» 

Антуан де Сент-Экзюпері

«Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.
Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років.»
Стаття 6 Сімейного кодексу України

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
НЕПОВНОЛІТНІХ
«Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент 

вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.»
Стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення

«До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністра-
тивні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 
Кодексу України про адміністративні правопорушення»

Стаття 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення

«За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 
шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпі-
лого;

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 окре-
мим громадянам на їх прохання.»

Стаття 24-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
«У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміні-

стративних правопорушень, передбачених статтями 
- 44 (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, переси-

лання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невели-
ких розмірах);

- 51 (Дрібне викрадення чужого майна);
- 121-127 (Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового 

господарства і зв’язку);
- частинами першою, другою і третьою статті 130 (Керування суднами особа-

ми, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції);

- 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізнич-
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них переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, ство-
рення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усу-
нення);

- частиною другою статті 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алко-
гольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами);

- 173 (Дрібне хуліганство);
- 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу);

- 174 (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, при-
строїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в 
не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку);

- 181-1 (Заняття проституцією);
- 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця);

- 190-195 (Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та викори-
стання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв ві-
тчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи ана-
логічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 
патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухо-
вих матеріалів);

Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони підлягають адмі-
ністративній відповідальності на загальних підставах.»

Стаття 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
НЕПОВНОЛІТНІХ

Чинне законодавство України передбачає, що кри-
мінальній відповідальності та покаранню підлягають 
особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16 років.

Лише за деякі злочини, спеціально вказані в законі, 
кримінальна відповідальність може настати з 14 ро-
ків.

«Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 
підлягають кримінальній відповідальності за: умисне вбивство; посягання на 
життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, 
члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у 
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи пред-
ставника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги,



7

 представника іноземної держави; умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; диверсію; банди-
тизм; терористичний акт; захоплення заручників; зґвалтування; на-
сильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом; 
крадіжку; грабіж; розбій; умисне знищення або пошкодження майна, 
пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; угон або за-
хоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 
річкового судна, незаконне заволодіння транспортним засобом; хулі-
ганство.»

Частина 2 статті 22 Кримінального кодексу України

«До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 
застосовані такі основні види покарань:

1. Штраф. 
2. Громадські роботи.
3. Виправні роботи. 
4. Арешт. 
5. Позбавлення волі на певний строк.»

Стаття 98 Кримінального кодексу України 

«Коли одна людина ображає іншу, хіба це не наша справа?
Домашнє насильство — це вже не справа двох, це злочин»

«ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуаль-
ного, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в 
межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім по-
дружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі 
між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила до-
машнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь.»

Стаття 1 Закон України Про запобігання та протидію 
домашньому насильству

«Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умис-
не вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи 
економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних 
ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, ін-
шого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 
внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здо-
ров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису 
особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим під-
розділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового пере-
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бування в разі його винесення, тягнуть за собою накладення штрафу 
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або 
адміністративний арешт на строк до семи діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тяг-
нуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістде-
сяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Стаття 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

«Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, пси-
хологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього по-
дружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, 
розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 
якості життя потерпілої особи, карається громадськими роботами на строк від 
ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до 
двох років.»

Стаття 126-1 Кримінального кодексу України

«Кривдник - особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.»
«Дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє на-

сильство у будь-якій формі.»
«Дитина, яка постраждала від домашнього насильства - особа, яка не до-

сягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала 
свідком (очевидцем) такого насильства.»

Стаття 1 Закон України Про запобігання та протидію 
домашньому насильству

«Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству не-
залежно від факту спільного проживання поширюється на таких осіб:

1) подружжя;
2) колишнє подружжя;
3) наречені;
4) мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший 

з подружжя (колишнього подружжя);
5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебува-

ють (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти;
6) особи, які мають спільну дитину (дітей);
7) батьки (мати, батько) і дитина (діти);
8) дід (баба) та онук (онука);
9) прадід (прабаба) та правнук (правнучка);
10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка);
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11) рідні брати і сестри;
12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні 

брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука);
13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які ма-

ють спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими;
14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (пере-

бували) під опікою, піклуванням;
15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та 

прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї патронат-
ного вихователя.

Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству по-
ширюється також на інших родичів, інших осіб, які пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного проживання, а також на 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству.»

Стаття 3 Закон України Про запобігання та протидію 
домашньому насильству

Рада Європи ухвалила керівні принципи про право-
суддя, дружнього до дітей, спеціально для того, щоб 
правосуддя завжди було доброзичливим до дітей, неза-
лежно від того, хто вони і що вони зробили.

«Правосуддя, дружнє до дітей» відноситься до систем правосуддя, які га-
рантують повагу та ефективне здійснення прав усіх дітей на найвищому рівні, 
беручи до уваги принципи, перераховані далі, і з належним урахуванням рівня 
зрілості та розуміння дитини, а також обставин справи. Це, зокрема, правосуддя, 
яке доступне, відповідне віку, швидке, добре виконане, адаптоване та націлене на 
задоволення потреб і прав дитини, яке поважає права дитини, в тому числі права 
на справедливий судовий розгляд, на участь та розуміння судового розгляду, на 
повагу до приватного та сімейного життя, честі та гідності.

До основних принципів правосуддя, дружнього до дитини, що закріплені у Ке-
рівних принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до 
дитини відносяться:

1.Принцип участі. 
2. Принцип забезпечення найкращих інтересів дитини. 
3.Принцип гідності. 
4. Принцип захисту від дискримінації. 
5. Принцип верховенства права. 



Даний буклет створений відділом ювенальної пре-
венції управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в Донецькій області в ме-
жах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 
фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії, Швеції та 
Європейського Союзу.

Думки, погляди та ідеї, викладені у даному продукті 
можуть не співпадати з позицією Програми ООН із від-
новлення та розбудови миру,  Європейського Союзу, уря-
дів Данії, Швейцарії та Швеції, цілковито належать авто-
ру продукту.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалі-
зують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН 
(ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності 
та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), 
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA)і Продовольча  
та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних 
партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський ін-
вестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, 
Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 
Швейцарії, Швеції та Японії.

Над випуском буклета працювали
редактор - Вікторія Брова
дизайнер - Вікторія Сидорова

2020 рік. 





 
Ювенальна превенція 
поліції Донеччини

Електронна адреса
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@vupd.gunp.don

102 ТОБІ ГАРАНТОВАНА АНОНІМНІСТЬ, 
ДОПОМОГА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА


