
 

Регіональний координатор  Крупій О.В. 

ПРОТОКОЛ 

засідання Регіональної платформи «Діалог безпеки» у Дніпропетровській області 

Дата проведення: 23 квітня  2021 року                                                               м. Дніпро  

Час проведення: 11.00-14.00 
 

Учасники засідання, представники територіальної громади, а також наступних 
організацій (служб, відомств): 

- Управління СБ України у Дніпропетровській  області;  

- Державна прикордонна служба України (представник у Дніпропетровській 
області); 

- Військова служба правопорядку ЗС України; 

- Головне управління НП України у Дніпропетровській  області; 

- Головне управління ПП України у Дніпропетровській області; 

- Координато регіональної платформи «Діалог безпеки» у Дніпропетровській 
області; 

- Громадська організація "Відкриті двері"; 

- Благодійна організація Благодійний фонд «Громадське здоров’я»; 

-Громадська організація «СІЧ»; 

-Громадська організація «Форпост»; 

-Громадська організація «Лачо Дром»; 

-Громадська організація «Експертний центр з прав людини». 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Знайомство учасників платформи. 
2. Уточнення регламенту та порядку роботи платформи. 
3. Загальні підсумки минулої зустрічі та заходи вжиті на вирішення названих 
проблем. 
4. Розгляд основного питання засідання «Доступ до медичних послуг та особливості 
діяльності безпекових служб в умовах пандемії COVID-19». 
5. Формування переліку проблемних моментів та пропозицій щодо їх вирішення. 
6. Формування пропозицій, які можуть вирішити проблеми озвучені вище. 
7. Узгодження протоколу засідання. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 
 

ВСТУП / ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1. По першому питанню порядку денного  
Оксана Крупій, зазначили,  що  засідання регіональної платформи через карантинні 
обмеження відбувається в режимі відеоконференції та запропонувала учасникам  
представитися та зазначити яку службу  вони представляють. 

Виступили: Всі учасники по черзі представилися, вказали ПІБ, назву безпекової 
служби, яку  вони представляють.  
 
2. По другому питанню порядку денного  
Уточнення регламенту та порядку роботи платформи. 

Слухали: 

Оксану Крупій, яка ознайомила учасників з регламентом проведення засідання 
Регіональної платформи, запропонувала проголосувати за запропонований регламент 
та  правила роботи платформи. 

Виступили: Всі учасники проголосували регламент та правила роботи платформи   

Вирішили: Прийняти правила роботи платформи.  
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3. По третьому питанню порядку денного  
Загальні підсумки минулої зустрічі та заходи вжиті на вирішення названих проблем. 

Слухали: 

1.Сергія Іллюка – експерта ГО «Експертний центр з прав людини», який 
ознайомив учасників з загальними підсумками першого засідання  Регіональної 
платформи Діалог безпеки, на якому розглядалися питання «Безпека затриманих 
осіб та працівників правоохоронних органів при здійсненні заходів, які 
передбачають обмеження свободи громадян», та заходи які були вжиті для 
вирішення зазначених проблем, а саме знайомство учасників з листами направленими 
до держорганів (Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності, Голові СБУ, НПУ, 
ДПТСУ, ВСП) за результатами минулого засідання та запровадження вказаних 
пропозицій , а саме :  

- щодо необхідності удосконалення механізму затримання особи за підозрою 
у вчинені злочину, запропоновано у частині 1 статті 208 КПК України виключити 
обставину тяжкості злочину, як таку, яка надає уповноваженим органам право 
затримувати осіб за підозрою у вчиненні злочину; 

-  щодо відсутності  у КПК України переліку уповноважених службових 
осіб, які мають право здійснити затримання в порядку передбаченому ст.208 
КПК України,  запропоновано чітко визначити хто саме є уповноважені службові 
особи, які мають право затримувати особу у порядку статті 208 КПК України, і 
відповідно складати протокол про затримання особи та забезпечувати права 
затриманих.  

- в статті  213 КПК України, міститься неконкретне формулювання щодо 
часу протягом якого, необхідно здійснити інформування Регіональних центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання осіб. 
запропоновано внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України в 
частині конкретизації часу, упродовж якого уповноважена службова особа, яка 
здійснила фактичне затримання, повинна поінформувати Регіональний центр про 
затримання.  

 
Вирішили: Прийняти до відома зазначену інформацію та використовувати 
обґрунтовані пропозиції під час виконання службових повноважень.  
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4. По четвертому питанню порядку денного  
Розгляд основного питання засідання «Доступ до медичних послуг та особливості 
діяльності безпекових служб в умовах пандемії COVID-19» 

Слухали: 

Оксану Крупій, яка зазначила, що на друге засідання Регіональної платформи  
винесено наступні питання: 

1. Забезпечення медичною допомогою осіб, які перебувають під контролем 
безпекових служб; 
2. Безпека правоохоронців в умовах COVID-19. 

По першому питанню:  

   Загалом усіма учасниками засідання висловлено чітке розуміння щодо 
важливості забезпечення медичною допомогою осіб, які перебувають під контролем 
безпекових служб та права Конституції України в частині статті 49, якою визначено, 
що кожний має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.  

Водночас, учасники засідання Регіональної платформи засвідчили, що у зв'язку 
з медичною реформою фінансування сфери охорони здоров'я, питання отримання 
медичної допомоги (крім екстреної (швидкої) медичної допомоги) затриманими 
особами, що поміщаються до ІТТ та особами, які утримуються в місцях не свободи  не 
врегульовано. 

Так як  всі особи, перед поміщенням до місць не свободи,  огляду лікаря з метою 
встановлення стану здоров'я та можливості утримання в цих установах, наявності 
тілесних ушкоджень та проведення обстежень (зокрема рентгенологічного 
обстеження органів грудної клітини). Надання медичних послуг затриманим особам 
має важливе значення для профілактики розповсюдження інфекційних захворювань, 
запобігання ускладнень наявних хронічних захворювань, збереженню життя та 
здоров'я цих осіб, а також для забезпечення ефективного розслідування можливих 
фактів неналежного поводження із затриманими особами або катувань. Не всі 
затримані особи мають заключенні декларації  з сімейним лікарем, через що не 
можуть отримати необхідний перелік медичних послуг. 

Пунктом 2 частини першої статті 5 Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» передбачено надання рівних 
державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я, незалежно 
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від віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця 
проживання, за ознакою мови або іншими ознаками. 

На сьогоднішній день, питання, щодо отримання медичної допомоги  
вирішується через усні домовленості між керівниками безпекових служб та закладів 
охорони здоров’я. Але таки домовленості не є сталим вирішенням проблеми та 
потребують нормативно-правового врегулювання. 

У свою чергу, представники силових структур зазначили, що в деяких медичних 
закладах стикаються з проблемою відсутності лікарів вторинної ланки медичної 
реформи (кардіолог, нарколог та інші). Окремою проблемою є оформлення 
медичних довідок в вихідні дні та нічний час. Сукупність цих проблем впливає на 
ефективність роботи представників силових структур, до нераціонального 
використання робочого часу та порушення права на охорону здоров'я, медичну 
допомогу затриманої особи. 

 Учасниками платформи було запропоновано з метою вирішення вказаного 
питання розробити чіткий документ (нормативно-правовий акт), який би регулював 
питання щодо первинного огляду затриманих осіб (всіх служб, яким надано право на 
затримання). Тобто, визначити обов’язковий перелік спеціалістів та медичних 
маніпуляцій (приклад: аналізи, ренген грудної клітки..), фінансову сторону даного 
питання та визначити заклади охорони здоров’я де можна пройти дане 
обстеження/провести первинний огляд. 
 Також учасники платформи зазначили, що перед поміщенням особи до місць 
несвободи проводиться первинний медичний огляд за результатами якого  
складається лікарями медична  довідка, у  висновках  якої  обов'язково  зазначаються 
відомості про стан здоров'я затриманих  і  взятих  під  варту  осіб,  можливість 
тримання  їх  в  умовах  місць позбавлення волі,  зазначена довідка долучається до 
документів затриманої особи. Та на сьогоднішній день не має єдиної форми медичної 
довідки для проведення медичного огляду доставленої особи про проходження 
медичного огляду перед поміщенням до місця обмеження волі, всі лікарі зазначені 
довідки заповнюють в довільній формі де не завжди достатньо вказують необхідну 
для поміщення особи інформацію про стан здоров’я . 
  Було запропоновано затвердити нормативними документами єдину форму 
медичної довідки для проведення медичного огляду доставленої особи про 
проходження медичного огляду перед поміщенням до місць несвободи. 
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По другому питанню:   

 У ході обговорення цього питання безпековими органами висловлено, що 
забезпечення засобами особистого захисту, масками, рукавичками та інше, повністю 
налагоджено. 
 Більше того, наразі врегульовано питання щодо дистанційної роботи 
співробітників правоохоронних органів та за можливості виконання роботи 
дистанційно, керівництво підрозділів складають графіки та впроваджують практику 
дистанційної роботи. 
 Окремо під час засідання платформи висловлена проблема безпекових служб 
щодо призупинення проведення щорічних медичних оглядів поліцейських, та при 
цьому зазначили, що в разі потреби, проблем зі зверненням до профільних спеціалістів 
не має.  
 У свою чергу, представники силових структур зазначили, що проведення 
тестування на COVID-19 у профільних поліклініках та госпіталях проводиться 
безкоштовно. Особовий склад направляється на самоізоляцію. 
 Щодо процесу вакцинації, всі охочі мають можливість пройти вакцинування 
проти COVID-19, керівництво підрозділу формують списки бажаючих та 
здійснюється вакцинація. 
 Окремо під час засідання платформи висловлена думка, що вакцинування для 
представників силових структур є обов’язковим згідно вимог чинного законодавства. 
Протокол засвідчується підписами координатора Регіональної платформи  

23 квітня 2021 року 

№ ПІБ Підпис 
Назва служби (організації),  
яку представляє учасник 
зустрічі 

  Крупій О. В. 
 

Координатор Регіональної 
платформи в 
Дніпропетровській області  

  Лось І. Г. 

 

Секретар засідання  

ГО "Відкриті двері"  

 


