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Аналітичний звіт містить результати дослідження, заснованого на результатах моніторингових візитів до установ
виконання покарань та СІЗО, які відбувались протягом 2021 року в 20 областях України. Під час підготовки звіту
було проаналізовані різні відкриті джерела та результати інформаційних запитів до органів влади. В документі
проаналізовано стан виконання рекомендації міжнародних інституцій щодо протидії COVID-19 у в'язницях.

Висловлюємо подяку за допомогу в організації дослідження Уповноваженій Верховної Ради
України з прав людини Людмилі Денісовій, всім моніторам НПМ, які були залучені до візитів та
The Netherlands Helsinki Committee за підтримку у проведенні дослідження.

Європейський Союз зі своїми державами-членами є провідним глобальним донором гуманітарної допомоги.
Щороку ЄС допомагає понад 120 мільйонам жертв конфліктів і катастроф. Маючи штаб-квартиру в Брюсселі та
глобальну мережу польових офісів, Союз надає допомогу найбільш вразливим людям виключно на основі
гуманітарних потреб, без дискримінації за расою, етнічної групою, релігією, статтю, віком, національністю чи
політичною приналежністю. Це дослідження було підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її
зміст є виключною відповідальністю ГО "Україна без тортур" і не відображає погляди Європейського Союзу.
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ЗМІСТ



Однією із вагомих складових системи національної безпеки України є захищеність життєво важливих
інтересів людини, громадянина і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Тому у ст. 3
Конституції проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а у ст. 27 міститься важливий конституційний припис,
який покладає на державу обов’язок щодо захисту життя та здоров’я людини та, яке, відповідно до ч. 2 ст. 64
Конституції не може бути обмежене за жодних винятків та умов.

Держава несе відповідальність за охорону здоров’я тих, кого вона засудила чи тримає під вартою.
Протягом 2020-2021 рр. однією із потенційних загроз, що наражає на небезпеку здоров’я і життя засуджених
осіб, узятих під варту, та персоналу установ виконання покарань (далі - УВП), є хвороби, які набувають
характеру пандемії. Зокрема, це COVID-19, що поширюється територією України. Гарантування безпеки таким
особам від вказаних загроз набуває особливої актуальності. В установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах України, за даними Міністерства юстиції України, станом на 01.10.2021 року утримується загалом 48
755 осіб, з них у 17 слідчих ізоляторах та 12 установах виконання покарань, що виконують функцію слідчого
ізолятора – 17 352 особи, у 79 діючих установах виконання покарань 31 335 особи, у 1 виховної колонії та 1
відповідному секторі – 68 осіб.

ВСТУП
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Ці особи є одними з найбільш уразливих категорій до зараження на інфекційні чи вірусні хвороби. Це
пов’язано з тим, що УВП є місцями великої скупченості людей, серед яких, до того ж значна кількість
засуджених мають низку захворювань, зокрема, тяжкі супутні інфекційні та невиліковні хвороби, туберкульоз,
гепатит, ВІЛ-інфекція та ін. Ця обставина, своєю чергою, вимагає від держави здійснення спеціальних заходів,
спрямованих на гарантування прав осіб, які тримаються в кримінально-виконавчих установах. Такі заходи
мають бути орієнтовані, перш за все, на забезпечення права на охорону здоров’я засуджених та осіб, узятих
під варту, але, крім цього, і на забезпечення безпечних умов існування засуджених і ув’язнених.

Сьогодні на міжнародному рівні вже напрацьована ціла низка рекомендацій та заходів, які необхідно
запроваджувати в середині кримінально-виконавчих установ, і які повинні допомогти взяти ситуацію під
контроль та керувати нею. Ця робота проведена багатьма міжнародними інституціями, які доклали зусиль і
сформулювали певні рекомендації. Вони були опрацьовані Данським інститутом проти катувань DIGNITY й
зведені в один документ - Міжнародні інструкції̈ та рекомендації̈ щодо запобігання і контролю над COVID-19 у
в'язницях (2) (далі - Міжнародні інструкції). Вказаний документ застосований при визначенні структури даного
дослідження, та наше глибоке переконання має бути детально вивчений керівництвом Державної
кримінально-виконавчої системи з метою повноцінного впровадження.

2. Міжнародні інструкції та рекомендації щодо запобігання і контролю над COVID-19 у в'язницях:  https://bit.ly/3FO5RRr 
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МЕТА

Дослідження полягає у якісному аналізі результатів проведеного незалежного моніторингу місць
позбавлення волі та супутніх аналітичних даних та відстеженні тенденцій зміни ситуації та забезпечення
заходів для запобігання поширенню захворювання, для подальшого зниження ризиків та негативного
впливу COVID-19.

МЕТОДИ

Що застосовувались в аналітичному дослідженні: опрацювання відкритих даних; аналіз відповідей на
надіслані запити; безпосереднє здійснення моніторингових візитів у слідчі ізолятори та установи виконання
покарань з метою моніторингу дотримання прав засуджених, у тому числі заходів із запобігання та
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Даний аналітичний матеріал підготовлено на основі звітів за результатами моніторингових візитів до
слідчих ізоляторів та установ виконання покарань протягом 2021 року.



Міністерством юстиції України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МОЗ від 28 березня 2020 року №722 «Організація надання
медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» з проведення профілактичних і
протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в установах виконання
покарань, слідчих ізоляторах, закладах охорони здоров’я ДКВС видано низку наказів, які оприлюднення на
сайті ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України» (3), але вказаний блок наказів датовані 2020 роком, і лише
накази МОЗ України та зміни до Постанов КМУ датовані 2021 роком. Тобто плани заходів щодо профілактики
та контролю за поширенням вірусу COVID-19 в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань на 2021
рік не оприлюднені, що може свідчити або про те, що не виконуються рекомендації національних інституцій і
міжнародних організацій, підготовлених у 2020-2021 р., щодо запобігання та контролю над поширенням
COVID-19 в установах виконання покарань. Або, відсутність відповідних наказів може свідчити про небажання
їх оприлюднювати. Хоча, нам і відомо, що 11 січня 2021 р. заступником директора Державної установи “Центр
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої системи України” (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України») та
заступником начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань затверджений спільний
наказ №09-ОД/1/ОД-21 «Про затвердження Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік».

3.Документи Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України щодо COVID-19: https://coz.kvs.gov.ua/?page_id=1603

ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ
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Окремим викликом 2021 року стала вакцинація ув’язнених/засуджених осіб та персоналу ДКВС України та
медичних працівників закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України. Відповідно до дорожньої карти з
впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022
роках, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 2020 року № 3018 (зі
змінами) було визначено цільову групу для вакцинації - люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або
слідчих ізоляторах та працівники місць обмеження волі та/або слідчих ізоляторів.

Визначені критерії та фактори групи ризику, а саме:
• високий ризик інфікування через відсутність вибору в умовах проживання та праці;
• соціальна незахищеність та фактична відсутність доступу до спеціалізованої медичної допомоги в місцях

обмеження волі, слідчих ізоляторах.

Відповідно до дорожньої карти визначено цю категорію вакцинувати у 4-тому етапі вакцинації.
Згідно з відповіддю ЦОЗ ДКВС України на запит ГО «Україна без тортур» №3002-15/ЦА-21 від 17.08.2021

року підготовлено план взаємодії щодо організації вакцинації проти COVID-19, налагоджений згідно з
Дорожньою картою, але знову можемо зазначити, що згаданий план не оприлюднений у відкритому доступі.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ

8



У Міжнародних інструкціях зазначається, що всі дії, які додатково обмежують свободи затриманих
(наприклад, медична ізоляція, скорочення відвідувань і т.д.), повинні:

a. Мати законні підстави;
b. Бути обмеженими в масштабах і тривалості;
c. Бути необхідними і відповідати кращим доступним науковим практикам;
d. Не бути чи здаватися каральними заходами.

Ця рекомендація є вкрай важливою, оскільки з початком пандемії спостерігаються заходи, які направлені
на запровадження «жорстокого» карантину, з максимальним і нерідко необґрунтованим обмеженням прав та
свобод не лише засуджених, а й вільних людей. Саме тому до питання про відповідність карантинних заходів
ступеню та інтенсивності загрози необхідно ставитись дуже уважно. При їх введенні слід розуміти, що
засуджені до позбавлення або обмеження волі – це особи, які піддані примусовому впливу, який визначений
певною мірою та правовою доцільністю і пов’язаний з тим кримінальним правопорушенням, яке вчинила
особа. Отже, запроваджені заходи ні в якому разі не повинні мати карального забарвлення, як зазначають у
своєму дослідженні експерти Харківської правозахисної групи(4).

У першому півріччі 2020 року після впровадження в державі карантинних обмежень були певні
невдоволення з боку засуджених та їх близьких родичів щодо заборони короткострокових та тривалих
побачень в установах виконання покарань.

4.Заходи проти поширення епідемії COVID-19 в пенітенціарних установах України: https://khpg.org/1586113143

ВИМОГИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ
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Тому в нашому досліджені ми сфокусувалися, зокрема, на обмеженнях, які стосуються короткострокових
та тривалих побачень.

Відповідно до Указу Президента України № 87/2020 про введення в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 13 березня 2020 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338-р «Про переведення єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» з 12 березня 2020 р. на всій території України встановлено
режим надзвичайної ситуації (карантин).

Наказом Міністра юстиції України № 950/5 «Про запобігання поширенню на території установ виконання
покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я ДКВС України коронавірусу COVID-19» з 12 березня
2020 р. в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах було введено карантин, який заборонив
короткострокові та тривалі побачення, а також відвідування представниками засобів масової інформації,
об’єднань громадян, релігійних та благодійних організацій, крім працівників правоохоронних органів та суду.
З 3 квітня 2020 р. наказом Міністра юстиції України від 2 квітня 2020 р. № 1308/5 «Про запобігання поширенню
на території установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я ДКВС України
коронавірусу COVID-19» на час дії карантину ця заборона була подовжена.

Лише з 24 липня 2020 р. короткострокові побачення (через скляні перегородки) дозволені згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2020 р. № 2541/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства
юстиції України від 02 квітня 2020 1308/5».
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Тільки наприкінці 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» дозволені тривалі побачення за умови виконання основних трьох умов:

• наявності вільних камер для ізоляції засуджених після тривалого побачення;
• відсутність ознак інфікування COVID-19 в осіб, які прибули на побачення;
• негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш як за 48 годин до дня тривалого побачення та
надання оригіналу документу про оплату ПЛР-тесту, який буде зроблений засудженому на 12 добу ізоляції
після побачення або раніше при появі симптомів захворювання COVID-19.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 внесено зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 в якому змінено формулювання, та додані підпункти, які
стосуються організації довгострокових побачень, а саме до раніше зазначеної вимоги пройти тестування на
12-й день було додано наступне:

“У разі коли засуджений не менш як за 14 діб до тривалого побачення отримав повний курс вакцинації від
COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях, його тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції проводиться на 12-й день після тривалого побачення (або за наявності ознак інфікування COVID-19)
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Отже, у період з 11 березня 2020 р. по 2 грудня 2020 р. для засуджених діяла заборона у наданні тривалих
побачень з близькими родичами.

При цьому варто враховувати наявність відповідного рішення Конституційного суду України від 28 серпня
2020 року № 10-p/2020 Справа № 1-14/2020(230/20), в якому зазначено, що “Конституційний Суд України
зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або
надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих
обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини й
громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може
встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом
законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8,
19, 64 Конституції України».

Але водночас з другого боку, відповідно до ст. 105 Кримінально-виконавчого кодексу України та ст. 19
Закону України «Про попереднє ув'язнення» у випадку епідемій, можливе впровадження режиму особливих
умов в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів.
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безоплатно: закладами охорони здоров’я державної установи «Центр охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України» (за наявності обладнання GeneXpert) або державними установами
Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю.



У спільному наказі ЦОЗ ДКВС України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань від 12
березня 2020 р. №57-ОД/8/ОД-20 “Про затвердження Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, на 2020 рік” в п. 4 зазначено, що:

«…у разі введення режиму особливих умов вжити комплекс додаткових режимних заходів, спрямованих
на посилення охорони установ, ізоляції засуджених та осіб, узятих під варту, у тому числі побачень, будь-яких
відвідувань установ, за винятком представниками контролюючих органів та надання правової допомоги,
переміщення засуджених та осіб, узятих під варту, поза межами установ тощо» (5).

Тобто ці обмеження мають правову основу, лімітовані за обсягом та тривалістю, дійсно необхідні в умовах
епідемії та відповідають доступним науковим практикам та не є каральними заходами.

Хоча з боку засуджених та їх родичів, як вже зазначалося, були скарги, щодо «неправомірних» обмежень,
навіть звернення до суду(6), але запроваджені у період карантину обмеження у тривалому побаченні
засуджених ґрунтуються на законі. Такі обмеження мають легітимну мету, адже спрямовані на захист здоров'я
інших засуджених, членів їх сімей від коронавірусної хвороби (COVID-19), зумовленої вірусом SARS-CoV-2, яка
спричинила пандемію інфекційної хвороби. Обмеження у тривалих побаченнях є пропорційним, оскільки мета
його запровадження спрямована на усунення шкоди життю та здоров'ю значної кількості осіб, які відбувають
покарання в установах виконання покарань.

5. Наказ Про затвердження Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання, занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слічих ізоляторах
ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на 2020 рік: https://coz.kvs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/57-%D0%9E%D0%94.pdf 

6. Рішення від 13.08.2021 № 120/4760/21-а Вінницького окружного адміністративного суду: https://verdictum.ligazakon.net/document/99003497 
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Однак, при цьому варто зазначити, що при розгляді питання про відповідність обмежувальних заходів
для засуджених та ув’язнених ступеню та інтенсивності загрози, доречним вбачається проведення
консультацій з органами, на які покладено повноваження контролю за дотриманням прав і законних інтересів
цих осіб, зокрема Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а у випадку локальних обмежень зі
спостережними комісіями, що утворюються виконавчими комітетами міських (за винятком міст районного
значення) рад, місцевими держадміністраціями.

Тобто, наприклад, про запровадження особливого режиму в місці попереднього ув’язнення/ або установі
виконання покарань інформується Міністр юстиції України, але доцільно внести зміни у Закон України «Про
попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчий кодекс, щодо принаймні інформування також
Уповноваженого та спостережну комісію на території якої знаходиться установа ДКВС України.

Інше, більш дискусійне питання - це додаткове навантаження в коштах на близьких родичів, які оплачують
послуги тестування на COVID-19 методом ПЛР, для осіб, що не пройшли курс вакцинації, й незрозуміле, а
можливо й дискримінаційне, «заохочення» тим засудженим, які отримали повний курс вакцинації від
COVID-19 й котрим тестування на COVID-19 методом ПЛР проводиться на 12-й день після тривалого побачення
безоплатно закладами охорони здоров’я ДУ ЦОЗ ДКВС (за наявності обладнання GeneXpert) або державними
установами Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю. Дані положення, що містяться в
останній редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, мають достатньо
суперечливий зміст, в аспекті рівності доступу всіх засуджених до контактів з зовнішнім світом. Крім того
незрозуміло, яким чином та на яких підставах державні установи Міністерства охорони здоров’я
епідеміологічного профілю будуть робити таке тестування та за які ресурси (кошти).
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ВИКОНАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ВИМОГ З МЕТОЮ 
ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19

Стосовно рекомендацій з профілактики та стримування, попри вжиті заходи із запобігання та
недопущення поширення COVID-19 під час моніторингу слідчих ізоляторів та установ виконання покарань
продовжуються виявлятися недоліки, які свідчать про неналежну організацію протиепідемічних заходів
запобігання поширення захворювання, що призводить до порушення прав засуджених осіб, та осіб взятих під
варту. Під час проведення моніторингових візитів до установ ДКВС встановлено наступні порушення прав
людини.

Згідно підпунктів 2-3 пункту 8 Рекомендацій Підкомітету ООН проти катувань державам-учасницям щодо
пандемії коронавірусу від 25.03.2020 та пункт 5 Переліку принципів, що стосуються поводження з особами,
позбавленими свободи, у контексті пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених Європейським
комітетом проти катувань.

Всупереч рекомендаціям працівники та засуджені не дотримуються соціального дистанціювання у
відділеннях соціально-психологічної служби та інших приміщеннях установи.
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Порушений контроль соціального дистанціювання серед засуджених осіб у медичних частинах:

• №91, 90, Херсонській міський медичній частині філії ДУ «ЦОЗ ДКВСУ» у Херсонській області;
• №119, №35 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в м. Києві та Київській області;
• Дніпропетровській багатопрофільній лікарні №4, №34, №122, №80
• Криворізькій медичний частині№3
• Софіївській багатопрофільній лікарні №45 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Дніпропетровській та Донецьких

областях;
• медичній частині №1 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» у Вінницькій області;
• медичній частині №76 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» у Волинській та Рівненській областях;
• Черкаській міській медичній частині філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Черкаській та Кіровоградській

областях;
• медичній частині при Державній установі «Одеський слідчий ізолятор», медичній частині при Державній

установі «Харківський слідчий ізолятор».



Так, у Сумській міській медичній частині ДУ «ЦОЗ ДКВС України» при плановому наповненні слідчого
ізолятору в 472 особи, наявна окрема палата для ізолювання хворих на COVID-19 (розрахована на 4
ліжко-місця) у разі спалаху коронавірусної хвороби серед утримуваних осіб не забезпечить необхідної
ізоляції для виявлених хворих та контактних осіб; ДУ «Дніпропетровській виправній колонії (№89)»
враховуючи кількість засуджених в установі – 568, планове наповнення в 993 особи не відповідає
наявним показникам фактичної житлової площі для розміщення такої кількості засуджених.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА 
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 49 Конституції України, стаття 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», пункт 1 Переліку принципів, що стосуються поводження із
особами, позбавленими свободи, у контексті пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених
Європейським комітетом проти катувань.

Протягом 2020 року в слідчі ізолятори та УВП не були забезпечені швидкими тест системи на SARS-CoV 2
(IgG, IgM), чи можливістю тестування на COVID-19 методом ПЛР. Натомість, з 2021 року тестування на вірус
COVID-19 (SARS-CoV-2) відповідно до рекомендацій органів охорони здоров’я проводилося. Й відповідно, у
2020 році ЦОЗ ДКВС України практично не надавав вірогідної інформації про стан захворюваності серед
засуджених та ув’язнених, у зв’язку з відсутністю відповідної діагностики, наприклад станом на 31 жовтня 2020
р. за офіційною інформацією ЦОЗ ДКВС було виявлено 6 нових випадків захворювання, а з початку року в УВП
та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби України зареєстровано 311 випадків на COVID-19. З них 7
ув’язнених, 11 засуджених, 238 працівників ДКВС України, 55 працівників ЦОЗ ДКВС України (7). Однак, у 2021
році, з початком активного тестування, у у відповідний період ЦОЗ ДКВС України надає вже більш релевантну
інформацію «Станом на 29 жовтня 2021р. виявлено 45 нових випадків. В установах виконання покарань та
слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби України зареєстровано 4793 випадки на COVID-19. З них 793
ув’язнених, 1596 засуджених, 2110 працівниківДКВСУкраїни, 294 працівники ЦОЗДКВСУкраїни» (8).

7. Епідемічна ситуація щодо стану захворюваності на COVID-19 станом на 31.10.2021: https://coz.kvs.gov.ua/?p=3361
8. Епідемічна ситуація щодо стану захворюваності на COVID-19 станом на 29.10.2021: https://coz.kvs.gov.ua/?p=7882 
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Але водночас, під час моніторингових візитів було виявлено низка порушень у діяльності
адміністрації місць позбавлення волі, всупереч спільного наказу ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та
Департаменту з питань виконання кримінальних покарань №338-ОД/286/ОД-20 від 29 грудня 2020
р. України, статті 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», пункту 1 Переліку принципів, що стосуються поводження із особами, позбавленими
свободи, у контексті пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених Європейським
комітетом проти катувань.
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Медична частина № 91 філії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
України» в Чернігівській області не забезпечена можливістю організувати тестування на виявлення SARS-CoV2
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести), що ускладнює контроль за поширенням коронавірусної
інфекції в установі.

Херсонська міська медична частина філії «ЦОЗ ДКВС України» всупереч вимогам пункту 15 Плану та
підпункту 1.4 пункту 1 розділу ІІ Алгоритму, в установі не проводиться активне виявлення хворих, шляхом
здійснення щоденного візуального огляду, температурного скринінгу з метою виявлення ознак простудних
захворювань у засуджених та осіб узятих під варту. Зі слів засуджених та осіб, які тримаються під вартою,
температурний скринінг здійснюється лише за зверненням до медичної частини. Також не здійснюється
температурний скринінг особам, які вибувають з установи для проведення судових засідань та слідчих дій та
повертаються з них. Обов’язковий температурний скринінг проводиться лише неповнолітнім та
новоприбулим. У виділених камерах на 28 місць, під інфекційний ізолятор, які планується використовувати у
разі захворювання на хворобу, спричинену коронавірусом (COVID-19) на день візиту утримувались в’язні.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ЗАСОБІВ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Підпункт 10 пункту 8 Рекомендацій Підкомітету ООН проти катувань державам-учасницямщодо
пандемії коронавірусу від 25.03.2020 та пункт 3 Переліку принципів, що стосуються поводження із
особами, позбавленими свободи, у контексті пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених
Європейським комітетом проти катувань.

Всупереч вимогам пункту 20 розділу V Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо
поводження з медичними відходами затверджених наказом МОЗ України №325 від 6 червня 2015 р., та
Рекомендацій Підкомітету ООН проти катувань державам-учасницям щодо пандемії коронавірусу від
25 березня 2020 р. та переліку Принципів, що стосуються поводження з особами, позбавленими свободи, у
контексті пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених Європейським комітетом проти
катувань, засуджені не забезпечені засобами індивідуального захисту, не дотримуються маскового режиму
та щодо них не проводиться щоденний температурний скринінг. Не проводиться збір та утилізація
використаних засобів індивідуального захисту, не проводиться контроль за проведенням дезінфекції в
приміщеннях.
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Так, у Полтавській міській медичній частині №23 філії ДУ «ЦОЗ
ДКВС України» у Полтавській області, під час моніторингового
візиту встановлено, що в’язні, які вибувають на судові
засідання, забезпечуються недостатньою кількістю засобами
індивідуального захисту. Зокрема по вибуттю з установи їм
видається одна медична маска незалежно від кількості годин
проведення відповідного судового засідання чи слідчої дії.
Працівники установи, засуджені та ув’язнені не дотримуються
маскового режиму.

У медичній частині №90 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в
Херсонській області, також не організовано заходи з
посилення режиму поточної дезінфекції та наскрізного
провітрювання в кімнатах для очікування громадян, прохідних
коридорів КПП по пропуску людей, приміщень та кімнати
прийому і видачі посилок (передач), кабінетів для проведення
слідчих дій, прийом посилок та передач.
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Порушення виявлені у наступних медичних частинах: № 119, №35 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в
м. Києві та Київській області; №91 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Чернігівській області; Сумській міській
медичній частині ДУ «ЦОЗ ДКВС України»; Херсонській міській медичній частині філії «ЦОЗ ДКВС України»;
Дніпропетровській багатопрофільній лікарні №4 філії, №80 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Дніпропетровській та
Донецьких областях; Черкаській міській медичній частині філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Черкаській та
Кіровоградській областях; Кропивницькій міській медичній частині №14 «ЦОЗ ДКВС України» в
Кіровоградській області; Медичній частині при Державній установі «Одеський слідчий ізолятор»; Медичній
частині при Державній установі «Харківський слідчий ізолятор»; Медичній частині при Державній установі
«Луцький слідчий ізолятор».

Втім, загалом проводячи порівняння стану виконання співробітниками установ виконання покарань та
СІЗО вимог профілактичних заходів, слід відмітити позитивні зрушення. Такий висновок здійснено на підставі
порівняння результатів моніторингу установ виконання покарань та СІЗО в межах даного проєкту, та
результатів моніторингу дотримання протиепідемічних заходів в пунктах прийому передач та посилок від
родичів та близьких у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, що було організовано нашою
організацією у 2020 р. (9)

9. Моніторинг пунктів прийому передач та посилок від родичів та близьких до установ Державної кримінально-виконавчої служби та закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС 
України https://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Звіт-СІЗО-1.pdf
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ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ, 
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ ТА 
ЗАСУДЖЕНИХ /УВ’ЯЗНЕНИХ

Як вже зазначалося вище, окремим викликом 2021 року стала організація вакцинації ув’язнених та
засуджених осіб, персоналу ДКВС України та медичних працівників закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС
України.

Вакцинація проти COVID-19 в органах та установах ДКВС України здійснюється згідно з Дорожньою
картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в
Україні у 2021-2022 роках, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 2020
року № 3018 (зі змінами). У кожній установі ДКВС України визначені особи зі сторони адміністрації ДКВС
України, так і зі сторони закладів охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України, які відповідають за організацію та
проведення вакцинації проти COVID-19 та співпрацюють з регіональними координаторами зі сторони
закладів охорони здоров’я МОЗ України.

Вакцинація проти COVID-19 засудженим та ув’язненим здійснюється мобільними бригадами з імунізації
закладів охорони здоров’я МОЗ України.

Відповідно до даних з офіційного сайту ЦОЗ ДКВС України активна фаза вакцинації засуджених та
ув’язнених розпочалася лише з липня 2021 року.
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За узагальненими даними на 5 листопада 2021 р. від початку кампанії з вакцинації щеплено проти
COVID-19 одною дозою 43 723 особи:

• 1 837 медичних працівників (82,9% від загальної кількості медперсоналу);
• 21 162 персонал ДКВС (86,2%);
• 20 724 засуджених та ув’язнених (42,3%), у т. ч. неідентифіковані.

Отримали другу дозу вакцини 31 728 особи:

1 547 медичних працівників (69,8%);
15 499 персонал ДКВС (63,1%);
14 682 засуджених та ув’язнених (29,9%)(10).

Під час проведення моніторингових візитів також виявлено певні викривлення в практиці організації
вакцинації, так станом на 29 вересня 2021 р. в Диканівській виправній колонії № 12 однією дозою було
щеплено 100% засуджених, що майже 3 рази перевищує середній показник вакцинації на відповідний період.

10. Епідемічна ситуація щодо стану захворюваності на COVID-19 станом на 05.11.2021: https://coz.kvs.gov.ua/?p=7924 



Дані щодо щеплення медичних працівників, ув’язнених, засуджених та працівників ЦОЗ ДКВС України
були взяті з офіційного сайту Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.
Під час опрацювання офіційної статистики, виявилося, що порівнюючи кількість щеплених працівників ДКВС
від початку вакцинації другою дозою у липні та серпні, спостерігається, що у серпні кількість є меншою
(липень - 6637, серпень - 5962). Хоча це неможливо, адже дані надаються від початку вакцинальної кампанії.
Кількість має бути не) 5962 (11), а 6962 станом на серпень місяць. Ці дані можливо розцінювати як технічну
помилку.

Нерелевантність деяких даних також підтверджується порівнюючи відповідь ЦОЗ ДКВСУ на запит БО
«FREE ZONE» з офіційними даними з сайту ДКВСУ. Так, на сайті ЦОЗ ДКВСУ зазначено, станом на 29.06.2021
року «…Від початку кампанії щеплено 4584 особи, з них 467 медичних працівників, 3509 персонал ДКВС,
587 засуджених, 21 ув’язнений... (12)». Водночас у відповіді вих. № 2479-15/ЦА-21 від 08.07.2021р. зазначено, з
окремою розбивкою по установах ДКВСУ в період з 01.04.2021 по 30.06.2021 кількість осіб, яким проведено
вакцинацію проти COVID-19:

• персонал ДКВСУ – 3540 осіб;
• медичний персонал ЦОЗ ДКВСУ – 468 осіб;
• засуджені – 669 осіб;
• ув’язнені – 58 осіб (Полтавська УВП№23 – 37 осіб,Чортківська УВП№26 – 21 особа).

Можливим поясненням подібних розбіжностей є несвоєчасна подача інформації самими установами,
станом на 29.06.2021 року.
11. Епідемічна ситуація щодо стану захворюваності на COVID-19 станом на 31.08.2021: hFps://coz.kvs.gov.ua/?p=7257
12. Вакцинація триває станом на 29.06.2021: hFps://coz.kvs.gov.ua/?p=6601
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Але, попри наявний прогрес у проведенні вакцинації зазначаємо, що є певні проблеми, наприклад,
вакцинація неідентифікованих осіб. Хоча, ЦОЗ ДКВСУ повідомляє що «проведення неідентифікованих осіб
буде проводитися згідно з Порядком реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування
населення у II-IV кв. 2021 р.»(13), також є можливість щодо внесення неідентифікованих пацієнтів в медичну
інформаційну систему, відповідно до технічних вимог до електронної медичної інформаційної системи для її
підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, яка затверджена наказом
Наказ Національної служби здоров’я України від 06.02.2019 № 28 (в редакції наказу Національної служби
здоров’я України від 24.05.2021 № 226)(14) й відповідно внесення даних в електронну систему охорони здоров'я
щодо вакцинації від COVID-19, але з цим виникають певні труднощі.

Наприклад, у звіті національного превентивного механізму за результатами моніторингового візиту у
Софіївську багатопрофільну лікарню №45 філії ДУ “ЦОЗ ДКВС України» в Дніпропетровській та Донецькій
області зазначено, що – 112 засуджених осіб виявили бажання вакцинуватись проти COVID-19, проте тільки
74 особи мають паспорт громадянина України та можуть отримати вакцину.

13. Постанова КМУ про Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-2021-п - Text
14. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я:
https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tehnichni-vymogy-v-redaktsiyi-nakazu-NSZU-226-vid-24.05.2021.pdf
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ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Також окремим проблемним питанням є отримання COVID-сертифікату. Особливо актуально під час
підготовки до звільнення, особливо в областях «червоного» рівня епіднебезпеки, коли особа, яка звільняється
обмежена в міжобласному пересуванні без наявності у нього відповідних документів. Так, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» проїзд, фактично
можливий лише за наявності або:

• негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР
• експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до

дня поїздки
• документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
• документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини
• міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від

COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи
двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати)

• негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)

30



Розглянемо можливість отримання документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або
документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини засудженими особами. Державою
декларується, що документи на підтвердження вакцинації можуть отримати всі, хто щепився проти COVID-19.
Вони містять особисту інформацію пацієнта, а також дані про вакцину і дату щеплення.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Це паперовий документ, який засвідчує повну вакцинацію проти коронавірусу. Таке свідоцтво можна
отримати одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному
до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при
перетині державного кордону. Документ заповнюється українською та англійською мовами. У ньому
обов’язково зазначається серія та номер закордонного паспорта пацієнта, а також термін дії свідоцтва. Однак,
у значної кількості засуджених не те що закордонного, а й звичайного паспорту не має. При цьому заклади
охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України не підключені до електронної системи охорони здоров'я, тому
отримання міжнародного свідоцтва в медичній частині не можливе.

Свідоцтво про вакцинацію можна отримати лише в паперовому вигляді. Його видає лікар, який
проводив щеплення, або сімейний лікар. У разі щеплення дводозною вакциною його можна отримати одразу
після другої дози, а однодозною (наприклад, Johnson & Johnson) – на 14-й день після вакцинації. Свідоцтво
треба підписати у лікаря та засвідчити печаткою медичного закладу. Документ чинний 365 днів.
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У сімейного лікаря засуджений не може отримати свідоцтво, тому що перебуваючи у місцях
позбавлення волі, засуджені не мають можливості підписання декларації, тому потрібно отримати у лікаря,
який проводив щеплення. Можливість видачі медичними частинами документу сумнівна. Загалом, цей
документ, це форма 063-О(15), яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення.
Втім, практика є неоднозначною, в деяких установах такі свідоцтва видають після звільнення, а у деяких
колоніях видача такого документу не забезпечено, що виявлено за результатом моніторингового візиту в УВП
Рівненської області.

На відміну від свідоцтва, COVID-сертифікат – це електронний документ. Він також підтверджує
вакцинацію від коронавірусу, і для його отримання не потрібно йти до лікаря. COVID-сертифікат генерується в
урядовому додатку або на сайті «Дія». Його можна отримати, як після першої дози (жовтий сертифікат), так і
після другої (зелений сертифікат). Жовтий сертифікат чинний 120 днів, а зелений – 365. Але, слід враховувати,
що для встановлення мобільного додатку “Дія”, засуджений має мати смартфон, що відповідає певним
технічним характеристикам, і далеко не у всіх засуджених відразу після звільнення є можливість придбати чи
отримати такий смартфон для встановлення додатку “Дія” та генерування COVID-сертифікату.

15. Наказ МОЗу Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій 
щодо їх заповнення: hFps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06#Text 
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Важливим моментом серед рекомендацій є забезпечення умов, щоб звільнені особи мали доступ до
відповідного житла та послуг з охорони здоров’я. На жаль ми можемо констатувати, що в умовах карантинних
обмежень особи, які звільняються є найбільш незахищеною групою.

Більш детальне дослідження цього питання не проводилося, але є проблема відсутності паспортів,
документів, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання
однієї дози дводозної вакцини, відсутність безоплатного проїзду до місця проживання або роботи в межах
України, що передбачено ст. 157 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також реальний стан надання
одноразової грошової допомоги надається коштом Державного бюджету України у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України. На сьогодні здійснюється супровід осіб, які звільняються лише коштом
донорських коштів в рамках проєктів, які реалізуються неурядовими організаціями.
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ПІДГОТОВКА ДО ЗВІЛЬНЕННЯ ТА СУПРОВІД



ВИСНОВКИ



Попри вжиті заходи з боку держави, спираючись на наше дослідження, можна зробити наступні
висновки:

• Не всі нормативні акти та затверджені плани заходів оприлюднюються на офіційних ресурсах, що
унеможливлює ознайомлення з їх змістом та встановлення рівня виконання.

• При розгляді питань запровадження та застосування заходів, які обмежують права та свободи ув’язнених
та засуджених доречним є проведення консультацій з органами які виконують функції по контролю за
дотриманням прав засуджених та осіб, взятих під варту.

• Необхідні зміни до Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчого кодексу
України в частині інформування про запровадження режиму особливих умов в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та спостережну
комісію.

• Відсутність підключення закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України до електронної системи охорони
здоров’я, ускладнює забезпечення рівного та справедливого доступу засуджених та осіб, взятих під варту
до програм медичних гарантій (медичних послуг, які держава гарантує пацієнту).

• Неналежна організація протиепідемічних заходів запобігання поширення захворювання призводить до
порушення прав засуджених та осіб взятих під варту.
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• У відділеннях соціально-психологічної служби та інших приміщеннях установ, як співробітники, так і
засуджені та ув’язнені, не дотримуються соціального дистанціювання, що може свідчити як про недостатню
роз’яснювальну роботу серед засуджених та ув’язнених, так і про ігнорування норм законодавства самими
співробітниками.

• Вакцинація проти COVID-19 персоналу ДКВСУ, медичних працівників ЦОЗ ДКВСУ та засуджених/ув’язнених
розпочалась із запізненням та має часткове охоплення.

• Наявні системні проблеми з видачою документів, що підтверджує вакцинацію особам, які звільняються з
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

• Не забезпеченість засобами індивідуального захисту, не дотримання маскового режиму та не проведення
щоденного температурного скринінгу засудженим особам та особам, узятим під варту створює підґрунтя
для спалахів захворювання.

• Не організовано збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту, та не проводиться
контроль за проведенням дезінфекції в приміщеннях.

• Відсутність кроків з системного розв'язання проблеми забезпечення умов, щоб звільнені особи мали доступ 
до відповідного житла, допомоги та послуг з охорони здоров’я.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ



КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

• Надати доручення Міністерству юстиції України підготувати проєкт змін до ст. 105 Кримінально-виконавчого
кодексу України та ст. 19 Закону України «Про попереднє ув'язнення» в частині інформування про
запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та спостережну комісію, що утворюється
виконавчим комітетом міської ради або місцевою держадміністрацією.

• Подати розроблений Міністерством юстиції України проєкт змін до ст. 105 Кримінально-виконавчого кодексу
України та ст. 19 Закону України «Про попереднє ув'язнення» на розгляд Верховної Ради України.

• Розробити та прийняти порядок забезпечення безплатним проїздом до місця проживання або роботи в
межах України особам, звільненим з місць відбування покарання, що передбачено ст. 157 КВК України.
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МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

• Забезпечити належне виконання Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню в
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України коронавірусної хвороби, з метою
належного дотримання прав і свобод осіб, які перебувають в установах виконання покарання та слідчих
ізоляторах.

• Розглянути питання забезпечення фінансування ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України» для: підключення до електронної системи охорони здоров’я закладів охорони
здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, з метою створення умов для отримання
спеціалізованої медичної допомоги, консультативних та лабораторних послуг за програмою медичних
гарантій засудженим та особам, взятим під варту.

• Закупівлі необхідного медичного обладнання та препаратів, з метою забезпечення належної організації та
умов надання належної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України.

• На законодавчому рівні розв'язання питання щодо подвійного фінансування за надання медичних послуг
засудженим особам.
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• Доручити керівництву ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»
проведення заходів направлених на підключення до електронної системи охорони здоров’я, для
забезпечення рівного та справедливого доступу засуджених та осіб, взятих під варту до програм медичних
гарантій, а саме до переліку медичних послуг, які держава гарантує пацієнту.

• Вжити необхідні заходи щодо недопущення порушення прав засуджених та осіб на охорону здоров’я та
медичну допомогу; обов’язкове оприлюднення прийнятих нормативних актів, планів та статистичної
інформації що стосується COVID-19.

• Вжити заходів щодо приведення умов утримання ув’язнених, а також надання медичної допомоги
відповідно до національних та міжнародних стандартів.

• Доручити Департаменту з питань виконання кримінальних покарань взяти на контроль додержання вимог
ст. 157 Кримінально-виконавчого кодексу України установами виконання покарань в частині надання
одноразової грошової допомоги, яка надається коштом Державного бюджету України у порядку,
встановленому Міністерством юстиції України.
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ДУ «ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДКВС УКРАЇНИ

• Належну організацію протиепідемічних заходів запобігання поширення захворювання COVID-19, що
призводить до порушення прав засуджених та осіб взятих під варту.

• Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед персоналу ДКВС України, медичних
працівників ЦОЗ ДКВС України, засуджених та ув’язнених щодо дотримання стандартних запобіжних
заходів, що містять гігієну рук, етикет кашлю і респіраторну гігієну; використання засобів індивідуального
захисту в залежності від ризику; безпечне поводження з відходами; санітарно-епідемічні заходи та
важливості вакцинації проти COVID-19.

• Проведення заходів направлених на підключення до електронної системи охорони здоров’я, для
забезпечення рівного та справедливого доступу засуджених та осіб, взятих під варту до програм медичних
гарантій, а саме до переліку медичних послуг, які держава гарантує пацієнту.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ:
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• Обов’язкове оприлюднення на сайті прийнятих нормативних актів, планів та вірогідної статистичної
інформації що стосується COVID-19.

• Контроль за видачою закладами охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України документів, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини особам,
які звільняються з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

• Контроль за виконанням закладами охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України плану заходів щодо профілактики
та контролю за поширенням вірусу COVID-19 в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань на 2021
рік.

• Підготовку, прийняття та оприлюднення плану заходів щодо профілактики та контролю за поширенням
вірусу COVID-19 в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань на 2022 рік.
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Громадська організація «Україна без тортур» створена, щоб об’єднати на основі єдності інтересів фізичних осіб, які
залучені до реалізації національного превентивного механізму (НПМ) та підтримують ідею викорінення катування та
іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та є
серйозними порушеннями прав людини в Україні спрямованої на впровадження демократичних змін в суспільстві.

Для нас людське життя – найвища цінність. Права і свободи є непорушними, а катування не мають виправдання.

Діяльність нашої організації ґрунтується на довірі, чесності та прозорості всередині та назовні.

Наша місія - це професійне зростання, постійний розвиток та реалізація потенціалу кожного монітора НПМ.


