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на социальное воспитание подростков; обосновано возможности 
использования средств современного искусства в воспитательной работе 
школы.

Ключевые слова: подросток, социальное воспитание,
воспитательное влияние искусства.

Mal’tseva О. I. Social education for adolescents through art
The article analyzed the nature of the influence of art on personality 

development are discussed, especially the effect of different types of art for 
social education for adolescents; justified the use of funds of contemporary art 
in the educational work of the school.
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Н. В. Мотунова

ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю взагалі та злочинністю 
неповнолітніх, зокрема, є профілактична діяльність.

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні 
проводиться зусиллями педагогів, співробітників соціальних служб, 
служб у справах дітей, працівниками правоохоронних органів. 
Суспільство значно більше зацікавлено в недопущенні правопорушення, 
ніж у подальшому покаранні винних. Профілактика правопорушень 
повністю відповідає поняттям соціальної справедливості, тому що рівень 
розвитку системи її соціальних заходів визначає рівень гуманізації права, 
межі насичення його виховними елементами і межі застосування карних 
елементів. Світовий та вітчизняний досвід вказують, що найбільш 
перспективним заходом у боротьбі із правопорушеннями є профілактика, 
що передбачає не покарання, а, насамперед, удосконалення умов 
життєдіяльності людей та їх виховання. Більш того, профілактику 
правопорушень визнано одним з пріоритетних напрямів діяльності 
правоохоронних органів України, зокрема органів внутрішніх справ.

Проблемні питання профілактичної діяльності на місцевому рівні 
досліджували О. Андреева, О. Бандурка, І. Голосніченко, І. Даньшин,
О. Джужа, А. Зелінський, О. Литвинов, П. Михайленко, В. Плішкін, 
Л. Попов, В. Петков, В. Філонов та інші вчені [5, с. 76]. Проте дослідники 
звертають увагу на численні проблеми у цій сфері діяльності, які
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полягають у відсутності налагодженої співпраці між різними суб’єктами 
профілактики, у застосуванні переважно групових та масових форм 
роботи та неналежній увазі до інтерактивних методів (тренінгів, 
рольових ігор тощо), які сприяють кращому засвоєнню інформації 
дітьми. Загалом, під профілактикою правопорушень розуміють 
діяльність державних органів громадськості, що має системний характер 
як за комплексом заходів, так і за колом суб’єктів, які її здійснюють, 
спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або 
нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та 
конкретного злочину [7, с. 95]. Але ми, в нашому дослідженнні, хотіли б 
зосередити свою увагу на напрямках роботи кримінальної міліції у 
сравах дітей щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Метою даної статті є аналіз профілактичної діяльності 
кримінальної міліції у справах дітей.

Як і будь-яка діяльність, профілактика правопорушень має свої 
певні цілі. Такими цілями є: обмеження дії негативних соціальних явищ 
та процесів; усунення або взагалі нейтралізація причин правопорушень 
та умов, що їм сприяють; нейтралізація негати вного впливу 
мікросередовища особи (сім’ї, школи, ВНЗ, друзів, співробітників і т.д.), 
які формують антисоціальну установку особи, та здійснюють негативний 
вплив на мотивацію її поведінки; вплив на особу, яка за своїми морально 
психологічними якостями здатна вчинити адміністративний проступок 
чи продовжувати протиправну діяльність.

Профілактична діяльність базується на таких принципах:
1) законності -  дотриманні ви мог Конституції України та Законів 
України усіма, без винятку, суб’єктами профілактики, здійснення тільки 
тих заходів, які передбаені Законами або підзаконними нормативними 
актами; 2) гуманізму -  всебічний захист прав та свобод громадян під час 
здійснення профілактичної діяльності; 3) гласності -  систематичного 
висвітлення у статистиці та засобах масової інформації відомостей про 
профілактику правопорушень; 4) демократизму -  участі у профілактиці 

, правопорушень не тільки спеціалізованих суб’єктів, але й усіх інших 
державних органів та організацій, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, об’єднань громадян та окремих громадян;
5) науковості -  використання форм, методів та засобів профілактичної 
діяльності, які розроблені та схвалені наукою; 6) диференційованого 
підходу -  врахування як загальних, так спеціальних особливостей 
правопорушників та груп правопорушень; 7) плановості та 
прогнозування -  всебічне вивчення та аналіз стану правопорушень, 
складання та реалізація відповідних програм профілактики 
адміністративних проступків; 8) взаємодії та координації зусиль 
суб’єктів профілактики правопорушень; 8) громадського осудження 
протиправної поведінки; 9) переважання методів переконання -  тобто 
застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших
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заходів впливу; 10) адекватності методів та засобів профілактики 
вчиненим правопорушень [12, с. 4 -  15].

Щодо запобігання противоправних дій неповнолітніми в Україні є 
відповідне законодавче поле. Воно формується з урахуванням основних 
міжнародних документів у цій сфері, в яких визначено всі фактори, що 
сприяють виникненню девіантної поведінки у неповнолітніх -  дитяча 
безпритульність, бездоглядність, жебракування і бродяжництво. Основними 
із таких документів є: Декларація прав дитини (проголошена Генеральною 
Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.) [14, с. 2], Конвенція про права 
дитини (прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання 
резолюцією 44/25 Генеральної асамблеї ООН 20 листопада 1989 р. [15, с 3], 
і яка набула чинності для України з 27 вересня 1991 р.), Всесвітня 
Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (прийнята «.
на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, що відбувалася в 
ООН у Нью-Йорку 30 вересня 1990 р.) [13, с 67]. На виконання цих 
документів і виходячи з Конституції України було прийнято Закон України 
від 24 січня 1995 р. «Про органи і служби у справах неповнолітніх та 
спеціальні установи для неповнолітніх» [11, с. 249 -  251].

Відповідно до ст. 1 цього Закону, здійснення профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх покладається на: школи соціальної 
реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти; 
центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони 
здоров’я; притулки для неповнолітніх служб у справах дітей; суди; 
кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ; 
приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ.

Відповідно до ст. 2 цього Закону, діяльність відповідних органів та 
служб у справах дітей здійснюється на принципах: законності; 
застосування переважно методів виховання і переконання, що 
передбачають вжиття примусових заходів лише після вичерпання інших 
заходів впливу на поведінку неповнолітніх, які вчинили правопорушення 
і до яких застосовувались заходи індивідуальної профілактики; 
неприпустимості приниження честі і гідності неповнолітніх, жорсткого 
поводження з ними [9, с. 5].

У контексті нашого дослідження необхідно звернути увагу на 
профілактику правопорушень серед неповнолітніх осіб у широкому 
розумінні, що включає діяльність правоохоронних органів, зокрема 
органів внутрішніх справ. Необхідно зазаначити, що в органах 
внутрішніх справ профілактичну функцію здійснюють усі структурні 
підрозділи та служби у межах своїх повноважень, використовуючи при 
цьому притаманні тільки їм форми та методи діяльності. У структурі 
органів внутрішніх справ виділено дві основні групи суб’єктів 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

До першої групи віднесено ті служби та підрозділи, які здійснюють 
профілактичну роботу серед неповнолітніх поряд з виконанням більш 
широких службових обов’язків (слідчі підрозділи, кримінальна міліція, - ■
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міліція громадської безпеки та ін.). Друга група -  служби та підрозділи, 
які безпосередньо здійснюють профілактичну роботу серед 
неповнолітніх (кримінальна міліція у справах дітей, приймальники- 
розподільники для дітей) [6, с. 9].

Особливу роль у системі органів і служб у справах дітей відіграє 
кримінальна міліція у справах дітей (КМСД), яка проводить роботу з 
недопущення правопорушень з боку неповнолітніх, виявляє, попереджує 
та розкриває злочини, вчинені особами, яким не виповнилося 18-ти років.

Діяльність цього інституту була започаткована у 1995 році відповідно 
Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні 
установи для неповнолітніх» [8, с. 15]. Цей Закон визначив правові засади 
діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ. 
Разом з цим було передбачено функціонування у системі Міністерства 
внутрішніх справ якісно нової самостійної служби -  кримінальної міліції у 
справах неповнолітніх, якій надано право здійснювати на підставах і в 
порядку, встановлених законодавством, спеціальні заходи для запобігання 
та розкриття злочинів.

Історія створення, розвитку та функціонування зазначеного 
підрозділу у системі Міністерства внутрішніх справ бере свій початок з 
30-х років XX ст. Зокрема, у травні 1935 р. за Постановою ЦК ВКП(б) та 
РНК СРСР «Про ліквідацію дитячої бездоглядності та безпритульності» 
у складі карного розшуку були створені дитячі кімнати міліції. Свою 
роботу вони проводили спільно з громадськістю. У 1960-х pp. при кожній 
дитячій кімнаті міліції були організовані загони юних друзів міліції та 
комсомольські оперативні загони. У 1967 р. в міському та обласному 
управліннях були створені відділення карного розшуку у справах 
неповнолітніх, які координували роботу дитячих кімнат. У 1977 р. дитячі 
кімнати реорганізовано в інспекції у справах неповнолітніх, які увійшли 
до складу відділів профілактики при карному розшуку. Начальники 
інспекцій ' у справах неповнолітніх райвідділів міліції були членами 
комісій у справах неповнолітніх Ради районних відділів освіти. При 

- кожному опорному пункті були створені дитячі кімнати на громадських 
засадах, які очолювали педагоги шкіл [8, с. 13].

Головними завданнями на той період були боротьба з 
бездоглядністю неповнолітніх, вияв, взяття на профілактичний облік та 
проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями та 
підлітками. Інспекції у справах неповнолітніх аналізували причини та 
умови, які сприяли скоєнню правопорушень, та інформували про це 
місцеві державні органи, громадські організації, адміністрації за місцем 
навчання або роботи неповнолітніх, а також за місцем роботи їх батьків, 
або осіб, що їх замінювали. Крім того, інспекції у справах неповнолітніх 
мали право вносити пропозиції відповідним державним органам про 
призначення громадських вихователів для перевиховання неповнолітніх 
правопорушників. При кожній інспекції у справах неповнолітніх 
функціонувала рада громадськості, яка надавала щоденну практичну
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допомогу у роботі інспекції. У населених пунктах та мікрорайонах міст, 
де були відсутні штатні інспекції, створювалися громадські інспекції у 
справах неповнолітніх. Як правило, представники громадських інспекцій 
здійснювали шефство над важковиховуваними підлітками [1, с. 207].

У профілактичній роботі інспекцій у 80-хх рр. XX ст. широко 
використовувалися можливості рад профілактики трудових колективів та 
інших громадських формувань підприємств; педагогічних, батьківських 
рад; кімнат школярів та підліткових клубів при ЖЕКах; різноманітних 
рад сприяння сім’ї та школі, жіночих рад, депутатських груп, загонів 
юних друзів міліції, тощо.

Інспекції у справах неповнолітніх профілактичну діяльність 
здійснювали в тісній співпраці з різними громадськими формуваннями -  
громадськими пунктами охорони порядку за місцем проживання, 
спеціалізованими групами добровільних народних дружин та 
комсомольсько-оперативних загонів, радами профілактики 
правопорушень установ та організацій [1, с. 207].

Для тогочасної роботи інспекцій в цілому були характерні принципи 
гуманізації, поєднання переконання та примусу. В профілактичній роботі з 
неповнолітніми, все частіше використовуються засоби суспільного впливу 
та виховання. Тогочасна система роботи інспекцій у справах 
неповнолітніх базувалася на чотирьох групах спеціальних заходів, що 
застосовувалися до неповнолітніх, які скоїли правопорушення: заходи 
педагогічного та суспільного впливу; примусові заходи виховного 
характеру, які не несли кримінальний характер; заходи адміністративного 
стягнення, які пов’язувалися з закінченням кримінального переслідування; 
заходи кримінального покарання [1, с. 211].

Після ратифікації Україною у 1991 році Конвенції ООН «Про права 
дитини» було визначено, що попередні методи перевиховної роботи в 
державі протирічать міжнародним нормам. Отже, зважаючи на ситуацію, 
влада була вимушена дотримуватися політики лібералізації та 
трансформації і у цій сфері.

Враховуючи вище викладене, трансформації підлягали й органи і 
служби у справах неповнолітніх. Зокрема, за Постановою Кабінету 
Міністрів України 8 липня 1995 р. була створена Кримінальна міліція у 
справах неповнолітніх. У лютому 1996 р. Наказом Міністерства 
внутрішніх справ затверджені Положення та Інструкція про організацію 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх, яка є складовою частиною 
кримінальної міліції органів внутрішніх справ й існує на правах 
самостійного підрозділу [8, с. 14].

У ст. 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» зазначено основні обов’язки кримінальної 
міліції у справах дітей. Серед них ті, що мають профілактичну 
спрямованість, а саме:
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1) виявляти, припиняти та розкривати злочини, вчинені дітьми, 
вживати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, 
передбачених чинним законодавством;

2) виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню
правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх 
усунення; брати участь у правовому вихованні дітей;

3) розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї,
навчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;

4) виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну
діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;

5) виявляти осіб, які займаються виготовленням та
розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують 
насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;

6) виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від 
виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення 
належних умов для життя, навчання та виховання дітей;

7) вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому 
числі звільнених з спеціальних виховних установ, з метою проведення 
профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей 
стосовно цих дітей;

8) відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем 
їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками 
(усиновителями) або опікунами (піклувальниками);

9) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього 
приміщеннях дітей віком до 14 років, які залишилися без опіки та 
піклування;

10) виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську 
діяльність;

11) вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від 
форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність 
усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;

12) доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин 
дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, 
з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, 
обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які 
їх замінюють, або до приймальників-розподільників для дітей;

13) здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального 
патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк;

14) вести блік правопорушників, що не досягли 18 років, які 
потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних 
виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, 
інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей.

Кримінальна міліція у справах дітей виконує й інші обов’язки 
передбаченні чинним законодавством.

180



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. VIII, 2012

Згідно пункту 3 положення про кримінальну міліцію у справах дітей 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення кримінальної міліції 
у справах дітей» від 08.07.1995 р. кримінальна міліція у справах дітей: 
проводить роботу, пов’язану із запобіганням правопорушенням дітей; 
виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені дітьми; здійснює досудову 
підготовку матеріалів про правопорушення, вчинені дітьми, проводить 
дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством; 
проводить розшук дітей, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади та 
спеціальні установи для дітей; розглядає у межах своєї компетенції заяви і 
повідомлення про правопорушення, вчинені дітьми; виявляє причини та 
умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживає в межах 
своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у правовому вихованні 
дітей; повертає підлітків до місць постійного проживання, навчання або «. 
направляє їх до спеціальних установ для дітей протягом не більш як восьми 
годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто або які заблукали чи 
залишили сім’ю, навчально-виховні заклади; виявляє дорослих осіб, які 
втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та 
жебрацтво, а також осіб, які займаються виготовленням та 
розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують 
насильство, жорстокість, сексуальну розпусту.

Кримінальна міліція зобов’язана проводити профілактичну роботу з 
неповнолітніми для попередження правопорушень у їхньому середовищі.

Важливою складовою профілактики кримінальної міліції є робота із 
виявлення неповнолітніх правопорушників та дорослих осіб, які 
втягують неповнолітніх у скоєння правопорушень.

Характерним у роботі кримінальної міліції є забезпечення 
профілактичного впливу на криміногенне оточення неповнолітнього.

На профілактичний облік КМСД ставляться діти, які звільнені від 
покарання із застосуванням примусових заходів виховного змісту, 
звільнені з місць позбавлення волі, засуджені до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, повернулись з місць позбавлення волі, 
загальноосвітніх навчальних закладів та професійних профтехучилищ 
соціальної реабілітації, обвинувачені у злочині та не взяті під варту. 
Працівники виявляють та ставлять на облік дітей, які ухиляються від 
навчання, систематично займаються жебрацтвом і ведуть аморальний 
спосіб життя (мають діагноз «наркоманія», систематично вживають 
спиртні напої, займаються наданням сексуальних послуг) або здійснили 
адміністративне (три і більше протягом року) чи кримінальне 
правопорушення та не підпадають кримінальній відповідальності через 
недосягнення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність.

На профілактичний облік КМСД також ставляться дорослі особи, 
які вчинилизлочини відносно дітей або втягують дітей в антигромадську 
діяльність [2, с. 4].

Профілактична та виховна робота з неповнолітніми та їхніми 
батьками проводиться у формі виховних та роз’яснювальних бесід, ■
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відвідування неповнолітніх і їх сімей за місцем проживання, підлітків -  
за місцем навчання, батьків -  за місцем праці, направлення інформації за 
місцем навчання підлітка, за місцем праці батьків. Це рання 
профілактика, яка направлена на виявлення та усунення джерела 
шкідливих впливів, ціннісну переорієнтацію особистості підлітка, 
посилення впливу громадськості за місцем проживання та навчання на 
особу неповнолітнього, вирішення його сімейно-побутових проблем.

Доцільно виокремити такі профілактичні заходи кримінальної міліції 
у справах дітей: 1) проведення профілактичних бесід із неповнолітніми та 
їхніми батьками за місцем проживання або у приміщенні міліції. 
Повідомлення батькам про необхідністьпосилення контролю за дітьми;
2) направлення у навчальний заклад повідомлення про необхідність 
посилення контролю за неповнолітнім, участь у проведенні ради шкільної 
профілактики, проведення лекцій та бесід у школі; 3) оперативно-розшукова 
діяльність [3, с. 6], підготовка документів до суду для притягнення 
неповнолітнього до кримінальної або адміністративної відповідальності, у 
разі відкриття справи -  участь у судових засіданнях.

На нашу думку, профілактичні заходи повинні бути своєчасними та 
повними, тобто охоплювати всі сфери життя неповнолітнього. У процесі 
профілактичної роботи, вивчення особи неповнолітнього велике 
значення повинно надаватись стану фізичного та психологічного 
здоров’я неповнолітнього правопорушника.

Комплексний характер профілактичної роботи працівників 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх спрямований на здійснення 
заходів, спрямованих на покращення фізичного стану дитини, 
діагностування житлово-побутових умов неповнолітнього, надання 
юридичних послуг, забезпечення психолого-педагогічної підтримки з 
боку навчальних закладів, інших соціальних інституцій. Він 
забезпечується здійсненням заходів щодо оптимізації мікросоціального 
оточення індивіда, зокрема: проведення профілактичних заходів у 
співпраці з іншими органами у справах неповнолітніх з метою виявлення 

.фактів порушення прав дітей; застосування заходів переконання, 
примусу до неповнолітніх, які ведуть аморальний спосіб життя; 
організація участі в діяльності позашкільних заходів; індивідуальна 
профілактична робота за місцем проживання неповнолітнього.

Завдяки діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх 
робота з неповнолітніми правопорушниками набирає комплексного 
характеру: про що свідчить співпраця з представниками громадськості; 
поширення інноваційних форм роботи, таких як сімейні групові наради 
та соціальний супровід підлітків, засуджених до альтернативних видів 
покарань[4, с. 2].

Як бачимо, досить складні та різнопланові завдання доводиться 
виконувати працівникам КМСД, тому закономірно постає питання, яким 
рівнем компетентності вони повинні володіти. На жаль, в Україні жоден 
навчальний заклад не готує фахівців для цієї служби, яка створена з метою
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профілактики правопорушень серед осіб, які не досягай 18-річного віку. 
На думку Д. Клаянова, боротьба зі злочинністю вимагає створення і 
функціонування особливих державних структур, що мають відповідні 
повноваження щодо здійснення спеціальних заходів, визначення 
спрямованості змісту і форм _ їх діяльності, постановки перед ними 
особливих завдань і цілей; безперешкодної, чіткої і злагодженої роботи 
всіх ланок і підрозділів, здатних виконати правоохоронну функцію 
держави. Науковець пропонує на базі підрозділів КМСД створити 
інспекції в справах дітей, основним завданням яких буде профілактика 
правопорушень [10, с. 10 -  12]. І ми погоджуємося з даною думкою.

У зв’язку з цим перспективним напрямом подальшого дослідження 
є вивчення організації і проведення профілактики правопорушень і 
злочинності як виду соціально-педагогічної діяльності КМДС у взаємодії t 
з іншими суб’єктами профілактики правопорушень.
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Мотунова Н. В. Профілактична діяльність кримінальної міліції 
у справах дітей

У статті розкрито сутність і зміст понять «профілактика 
правопорушень», висвітлено основні цілі та принципи профілактичної 
діяльності, проаналізовано напрямки роботи кримінальної міліції у 
справах дітей щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Ключові слова: профілактика правопорушень, профілактична
діяльність, кримінальна міліція у справах дітей.

Мотунова Н. В. Профилактическая деятельность 
криминальной милиции по делам детей

В статье раскрыта сущность и содержание понятий «профилактика 
правонарушений», отражены основные цели и принципы 
профилактической деятельности, проанализированы направления работы 
криминальной милиции по делам детей по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Ключевые слова: профилактика правонарушений,
, профилактическая деятельность, криминальная милиция по делам детей.

Motunova N.V. Preventive activities criminal police directions in 
children

The article highlights the meaning and content of the concept 
«preventives’ of criminals». The main ideals of the article to show principles 
of preventive activity, the criminal police directions in children’s affairs 
according to preventives’ among teenagers were analyzed.
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teenagers affairs.
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