


I. Загальні спостереження 

Адекватним показником розвитку є не економічна міць індивіда, а те,  
якою мірою людина може використовувати свої можливості в системі. 

Амартія Сен 

I.a. Вступ 

У період з 4 до 10 грудня 2016 року в межах проекту, що фінансується Міністерством 
закордонних справ Нідерландів, група експертів міжнародного фонду «Права людини в 
психічному здоров’ї–Федерація Глобальна Ініціатива в Психіатрії» і офісу Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини відвідала чотири психоневрологічні інтернати в 
східній та західній Україні. Установи були обрані з метою отримання адекватного уявлення 
щодо поточної ситуaації в цій сфері в країні. Ми відвідували установи без попередження. 
Загалом ми провели в дорозі 54 години й подолали близько 2500 кілометрів шляху. Побачене 
глибоко вразило представників моніторингової групи. 

Цей звіт має на меті висвітити ситуацію з надання соціальних послуг особам із психічними 
розладами, запропонувати конкретні рекомендацції відповідним органам виконавчої влади. 
До звіту додається запропонований План дій, який містить наше бачення стосовно 
реформування застарілої та негуманної системи. Зрозуміло одне: такій системі не місце в 
сучасному цивілізованому світі, вона повинна бути демонтована якомога скоріше. Однак ми 
розуміємо, що зміни не можуть відбутися так швидко, як хотілося б, і що перехід до більш 
гуманного й позитивно терапевтичного середовища займе багато часу. 

I.b. Інтернати 

За даними Міністерства соціальної політики України, мережа стаціонарних установ для 
людей з інвалідністю та осіб похилого віку зменшилася порівняно з 2013 роком через 
військовий конфлікт, у результаті якого 34 установи опинилися на окупованій/
непідконтрольній території Криму / Донбасу. 

У 2016 році функціонували такі стаціонарні установи соціального захисту населення, як: 
• будинки для людей з інвалідністю та осіб похилого віку – 66; 
• геріатричні пансіонати та будинки-інтернати для ветеранів війни та праці – 27; 
• спеціальні будинки-інтернати для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі – 3; 
• психоневрологічні інтернати – 145; 
• дитячі будинки-інтернати – 49.  

Психоневрологічні інтернати організовані для окремого проживання  чоловіків та жінок.  

Ми відвідали психоневрологічні інтернати. Офіційно психоневрологічний інтернат – це 
стаціонарна установа медико-соціального обслуговування осіб, які страждають на психічні 
розлади і які потребують медичної допомоги, підтримуючого лікування, а також допомоги в 
самообслуговуванні. Основними завданнями установи є: забезпечення належних умов життя 
для громадян з психічними розладами, які потребують стороннього догляду і допомоги, і 
сприяння їх інтеграції в суспільство. 

Клієнти повинні бути забезпечені всім необхідним відповідно до встановлених норм: 
• житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і посудом; 
• чотириразовим харчуванням, включаючи дієтичне харчування, з урахуванням віку і стану 
здоров'я осіб, що проживають в інтернаті, у межах норм раціонального харчування 



(інтервали між прийомами їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останній прийом 
їжі організовується за дві години до сну);  
• цілодобовим медичним обслуговуванням, включаючи консультаційну допомогу, 
стаціонарне лікування, а також профілактичну медичну допомогу; 
• слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, протезуванням зубів, 
спеціальними засобами пересування (крім моторизованих), ліками і життєво важливими 
ліками відповідно до встановлених діагнозів; 
• комунальними послугами (опаленням, освітленням, радіо, водопостачанням та ін.); 
• організацією працетерапії, культурно-дозвіллєвої та спортивної діяльності з урахуванням 
віку і стану здоров'я осіб, які проживають в установі; 
• умовами, що сприяють адаптації психічно хворих громадян до нових умов життя. 

Психоневрологічні інтернати не мають ліцензії Державного комітету України з контролю за 
наркотиками на придбання, зберігання, транспортування, знищення та використання 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Лікарі та середній медичний 
персонал, які працюють в інтернатах, повинні періодично підвищувати свою кваліфікацію в 
системі охорони здоров'я, іноді й власним коштом. Однак оскільки платоспроможність 
персоналу є доволі обмеженою, не всі працівники мають таку можливість. Як наслідок 
значна кількість лікарів і медсестер не можуть підтвердити або підвищити свою 
кваліфікацію. 

I.c. Системні аспекти 

Ми відвідали чотири психоневрологічні інтернати: два у східній частині країни – у Донецькій 
області, і два в західній частині – у Хмельницькій і Житомирській областях.  

Чотири психоневрологічні інтернати для стаціонарного перебування осіб з психічними 
розладами та інтелектуальною недостатністю, де значна кількість людей, які в них 
перебувають, обмежені в дієздатності, відрізані від зовнішнього світу на невизначений термін 
й мешкають закритим регламентованим життям. 24 години на добу і 7 днів на тиждень вони 
перебувають в одному і тому ж замкнутому просторі, що відгороджений від зовнішнього 
світу фізичними і психологічними бар'єрами. Між персоналом і клієнтами інтернату існує 
чітке розмежування. 

Потрапивши в цю установу, людина зобов'язана дисципліновано дотримуватися 
встановлених у ній правил, приносячи в жертву власну індивідуальність. Людина мусить 
миритися із втратою контролю над своїм життям. 

Ця так звана набута безпорадність посилюється медикаментозним вирішенням соціальних, 
моральних та особистісних проблем клієнтів. Потреби особистості в інтернаті розглядаються 
через призму застарілої радянської психіатрії. Таким чином, людину позбавляють 
індивідуальності. Клієнт розглядається персоналом як «зламаний механізм» і не 
сприймається як індивідуальність. Як висловився один досвідчений психіатр, «не вірте 
розповідям підопічних, вони неповносправні і тільки й шукають уваги». 

Клієнти психоневрологічних інтернатів отримують клеймо у вигляді діагнозу. Як результат 
людина, що живе в таких умовах, урешті-решт, з цим змушена змиритися і починає (як прояв 
самостигматизації) поводитися як хвора. 

Проблеми, від яких страждає людина, не пов'язуються з соціальним контекстом. Такі явища, 
як сум, самотність і відчуття безглуздості існування пов'язуються з її діагнозом, а не із 



результатом життя у відчуженій атмосфері тотальних інститутів. Індивідуальний підхід до 
потреб людини замінюється дегуманізованим уніфікованим доглядом, тоді як зрозуміло, що 
те, що видається найкращим для середньостатистичного клієнта не є оптимальним для 
кожної конкретної людини. Догляд як концепція, однак, стосується лише повсякденних 
потреб життя: особистої гігієни, харчування, прибирання, медикаментів. Ніякої осмисленої 
діяльності або будь-якої форми психологічної підтримки та консультування не пропонується, 
тому клієнти змушені переважно проводити нескінченну низку «безглуздих днів» у режимі 
контролю, який руйнує будь-які прояви самостійності та індивідуальності. 

Співробітникам, які часто погоджуються жертвувати змістом на догоду керівництву установи 
і втрачають інтуїтивну здатність розпізнавати в іншій людині таку ж особу, як і вони самі, 
важко відмовитися від практики домінування медикаментозної моделі допомоги. Вони не 
лише не можуть визначити інші варіанти для якісного й осмисленого життя людини, навіть за 
наявності хвороби, а й вважають, що саме це є їхнім основним завданням. Персонал у 
будинках-інтернатах хоча часто і працює з добрим серцем, однак вважає, що благополуччя і 
здоров'я – це відсутність хвороб або фізичних вад, а не здатність керувати своїм життям і 
навчитися жити долаючи фізичні, емоційні та соціальні труднощі. 

Фундаментальні потреби людини незмінні. Вони однакові скрізь, для кожної людини, для 
кожної культури, у будь-який історичний період – потреби завжди були і є.  З часом 
змінюються лише способи задоволення цих потреб. 

Потреби клієнтів психоневрологічних інтернатів, які мають або не мають психічних розладів, 
такі ж самі, як і потреби співробітників або потреби людей, що живуть у суспільстві. Те, 
яким чином їхні основні потреби задовольняються в закритих установах, виявляє відмінності 
між знедоленими і забутими людьми в будинках-інтернатах і звичайними громадянами. 
Усунення цієї несправедливості має бути пріоритетом. На основі зібраних даних можна 
зробити висновок, що в психоневрологічних інтернатах є лише кілька способів (таких як їжа, 
житло) для задоволення базових людських потреб клієнтів інтернатів. 

Крім того, ми неодноразово зустрічали людей, які потрапили в систему психоневрологічних 
інтернатів виключно через те, що їх хотіли позбутися родичі. Це відбувається з різних 
причин: найчастіше з економічних, наприклад, заради отримання (частини) пенсії, квартири 
або іншого помешкання. 

I.d. Інституційні аспекти 

Загалом умови життя у відвіданих нами інтернатах були порівняно задовільні, якщо 
враховувати український соціально-економічний контекст. У 2015 році Україна посіла 81-е 
місце серед 186 країн за індексом людського розвитку . Частково через триваючий конфлікт 1

на сході України рівень бідності зріс. Відсоток людей, які живуть на межі  бідності (менш як 
5 дол. США на день), зріс у 2015 році до 5,8 відсотка, тоді як рівень відносної бідності зріс у 
2015 році до 22,2 відсотка . 2

Психоневрологічні інтернати в середньому доволі добре опалюються, що само по собі 
показово, з огляду на той факт, що Україна є воюючою країною з нестабільною економічною 
ситуацією. Більшість інтернатів, які ми відвідали, були чистими, хоча там часто стояв 
спертий дух суміші сечі, фекалій і хлору, яким просякнуто все довкола. В інтернатах є 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi1

http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/ukraine-economic-update-fall-20162

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/ukraine-economic-update-fall-2016


достатній запас продуктів харчування, а клієнти інтернатів були порівняно добре одягнені, 
хоча їхній гардероб був обмежений. 

Викликає занепокоєння відсутність особистого простору (privacy), що в деяких випадках 
призводить до обмеження людської гідності. Частково через збройний конфлікт установи на 
сході країни переповнені, занадто багато людей змушені мешкати в одній кімнаті, з 
порушенням норм користування туалетами і душовими кабінками. Часто в туалетах і 
душових зовсім відсутня приватність.  



II. Умови життя в психоневрологічних інтернатах 

II.a. Камишівський психоневрологічний інтернат 

Камишівський психоневрологічний інтернат розташований у дуже віддаленому місці, до 
якого майже неможливо дістатися. Громадський транспорт туди не ходив. Через несприятливі 
погодні умови (було багато снігу) ми насилу дісталися до інтернату. При цьому постає 
запитання: чи може отримати допомогу і підтримку установа в разі надзвичайної ситуації і 
яку? Внаслідок цього, а також через близькість лінії розмежування відвідувань родичів 
майже не було. У мешканців інтернату також мало шансів вийти за межі установи через 
небезпеку близькості мінних полів. Інші засоби зв'язку із зовнішнім світом доволі обмежені. 
Мобільні телефони забирають і скористатися ними (щоб зателефонувати родичам) можна 
протягом 1 години – з дев'ятої до десятої двічі на тиждень. І немає можливості поговорити 
наодинці (лише в приміщеннях загального користування, в актовій залі). 

Директор, керівник авторитарного типу, який пропрацював в інтернаті десять років, не має 
уявлення про послуги, що надаються у громаді, і тому не зміг дійти  висновку, які реформи 
необхідні й реальні. На запитання, скільки мешканців інтернату могли б повернутися у 
суспільство, він запитав: «Яке суспільство?». В інтернаті працює 4 медсестри на 2 
відділення; на одного співробітника припадає 46 клієнтів. Уночі працює одна медсестра і 2 
санітарки. Медсестри пройшли 3–4 роки навчання, але з них лише 2 місяці були присвячені 
навчанню в сфері психічного здоров'я. 

Інтернат оточений високими стінами; на вході стоїть охорона. Інтернат був розрахований на 
260 клієнтів, але через військовий конфлікт на даний час у ньому мешкає 328 людей, 122 з 
яких визнані недієздатними. Термін перебування в інтернаті – від 3 до 40 років; потрапивши 
одного разу в інтернат, майже неможливо повернутися назад у суспільство. Система 
заснована на односторонньому русі. Не дотримується принцип послідовності лікування після 
психіатричних лікарень в інтернатах. 

З огляду на безпосередню близькість лінії розмежування в інтернаті повинні бути плани 
евакуації та порятунку клієнтів. Однак директор не знав ні про які плани і був упевнений, що 
в них немає жодної потреби, «тому що нічого не станеться». Він також сказав, що в разі 
екстреної евакуації установі будуть надані 2 машини швидкої допомоги і одна вантажівка – 
для перевезення і всіх клієнтів, і персоналу. 

Психоневрологічний інтернат добре опалювався і був чистим, клієнтів добре годували і 
піклувалися про їхню особисту гігієну (хоча жінки не забезпечуються гігієнічними засобами, 
як нам сказали місцеві мешканки. Замість цього їм видаються клапті старих розірваних 
простирадел). Клієнти не виявляли видимих ознак надмірного медикаментозного лікування і/
або фізичного примусу. У відділенні мешкало 93 людини, а в палаті площею приблизно 12–
15 квадратних метрів – від 4 до 8 клієнтів. Психіатр регулює розміщення клієнтів. Вікна в 
палатах заґратовані, щоб клієнти, за словами директора, не могли вистрибнути з вікна і 
зламати ноги. 

Клієнтам дозволяється дивитися телевізор лише ввечері; до того ж це можна лише тим, хто в 
змозі ходити, тому що телевізори знаходяться в приміщеннях загального користування. 
Решта цілими днями лежать у ліжках. Ми бачили тільки три інвалідні візки. Бібліотека була 
зачиненою. 

Всі аспекти життя клієнтів, такі як користування телефоном (користування яким є 
обмеженим, щоб клієнти не дзвонили в поліцію і не створювали «хибної тривоги»), 
загальний для всіх розпорядок дня і дуже обмежений доступ до громади, перебувають під 



контролем привітних, проте патерналістських співробітників. Ніякої осмисленої діяльності 
або програм ресоціалізації ми не помітили. Клієнтам цього психоневрологічного інтернату 
поставлені такі ж діагнози, як і в інших інтернатах: неврологічні захворювання, такі як 
епілепсія і стареча деменція, психічні розлади, переважно шизофренія, алкоголізм і проблеми 
в розвитку, такі як синдром Дауна та інтелектуальна недостатність. Крім того, деякі клієнти 
поміщені в інтернат з соціальних причин, наприклад, переведені сюди з дитячого будинку 
після досягнення 18 років. Однак значна кількість клієнтів повинна мати можливість жити за 
межами інтернату, покинувши це деморалізуюче середовище, отримуючи належну допомогу 
і супровід. 

У клієнтів інтернату мало особистих речей. Вони не мають своєї особистої натільної та 
постільної білизни. Постільна білизна міняється один раз на тиждень. Зимовий одяг і чоботи 
були замкнені в окремому корпусі разом з  іншими речами. За твердженням директора, «вони 
їм не потрібні». Загалом, зимового одягу й взуття на всіх клієнтів інтернату не вистачало. 
Тому вони не могли вийти на прогулянку і були змушені сидіти в інтернаті, нічого не 
роблячи. 

В інтернаті існують істотні проблеми із забезпеченням приватності. Туалети не замикаються, 
без дверей, кабінки розділені лише низькими перегородками. Вбиральні знаходяться в 
одному відкритому просторі. В одному відділенні не було окремих туалетів для чоловіків і 
жінок. Двері в палатах без замків. Однак відділення зачиняються на ніч без будь-яких чітких 
стандартних процедур у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

Були зареєстровані випадки виклику «швидкої допомоги», але відсутня реєстрація будь-яких 
інших екстрених випадків, таких як випадки гострої поведінкової кризи. У таких випадках, за 
словами психіатра, він консультується з іншими співробітниками щодо заходів, яких 
необхідно вжити, щоб заспокоїти клієнтів. Психіатр, який з гордістю розповів нам, що 
пропрацював у психіатрії 45 років, не зміг пояснити, які саме заходи він мав на увазі. Він 
також не захотів розповісти нам, чи призначаються клієнтам додаткові ліки або 
застосовуються якісь інші заходи. 

В інтернаті є дві кімнати для ізоляції (з 4 ліжками в кожній), які були порожніми під час 
нашого візиту, з решітками на вікнах, окремим туалетом і тюремними дверима, що мають 
віконце для годування. За словами психіатра, вони не використовуються, але як і раніше 
зберігаються «на випадок необхідності». Однак клієнти стверджували, що ці кімнати 
використовуються доволі часто – востаннє це було за два тижні до нашого візиту. До них 
поміщають осіб у період загострення стану хвороби або за прояву агресії, або як покарання 
за погану поведінку. Клієнти зазначили, що психіатр приймає рішення про звільнення 
людини з цих кімнат, втім, декого залишають тут по два місяці й довше. 

Одна клієнтка інтернату повідомила нам про насильницьке введення гінекологічних спіралей 
жінкам певного віку. Спіраль була введена їй після призначення додаткових психотропних 
препаратів без її згоди. За словами тієї ж жінки, мати стосунки з чоловіками заборонено, але 
вона приховувала свої стосунки з однією людиною з цього ж інтернату. Була інформація від 
клієнтів про випадки абортів, але ніякої додаткової інформації про це отримано не було. 

II.b. Слов’янський психоневрологічний інтернат 

Інтернат оточений високими стінами, вхід охороняється. Установа розрахована на 350 осіб, 
але зараз, через війну, тут мешкають 586 осіб. З них 442 юридично недієздатні, у результаті 
чого вони цілком залежать від своїх опікунів (або родичів за межами інтернату, або від 
адміністрації інтернату). Вік варіюється від 18 до літнього. В інтернаті живуть жінки; тут 



залишився лише один чоловік, оскільки сховався, коли чоловіки були переведені в інший 
інтернат. Черговий лікар припустив, що близько 30 відсотків клієнтів могли б повернутися у 
суспільство. 

В інтернаті 7 відділень, у тому числі є спеціальне відділення для клієнтів із ВІЛ. Через 
переповненість у одній кімнаті площею близько 22 квадратних метри мешкає 8 осіб, тому 
там немає місця для столів, стільців та інших меблів. Є одна загальна шафа для зберігання 
одягу і деяких особистих речей. 

Щодо діагностичних категорій, то тут такі ж широкі недиференційовані діагнози, як і в 
інших інтернатах: епілепсія, шизофренія та інтелектуальна недостатність (олігофренія). 
Упродовж останніх 8 років не було жодного випадку суїциду. У багатьох клієнтів 
спостерігаються соматичні стани. Інтернат  тісно співпрацює  з місцевою онкологічною 
лікарнею. Протези або окуляри надаються безкоштовно. В інтернаті працює 3 лікарів, у тому 
числі 1 лікар-психіатр, 2 терапевти і 1 медсестра на одну зміну і 3 санітарки. Основні 
проблеми, що були визначені черговим лікарем, – це відсутність медикаментів, як якісно, так 
і кількісно, немає стоматолога, а також те, що багато родичів перестали відвідувати клієнтів, 
позаяк мешкають на окупованій території Донецької області. Медсестра зазначила, що 
головна складність полягає в тому, щоб приділити увагу кожному клієнту, з огляду на 
недостатню кількість персоналу. Медсестрам важко задовольнити індивідуальні потреби 
клієнтів. 

Незважаючи на відсутність індивідуального лікування, режим в інтернаті менш суворий. 
Клієнти можуть ходити за покупками або до церкви (у супроводі персоналу – для уникнення 
ймовірності ризику жорстокого поводження). Є бібліотека, великий так званий клуб із 
телевізором та іграми; використання мобільних телефонів та Інтернету дозволяється 
цілодобово. Однак загалом спостерігалася відсутність зайнятості та різноманітного дозвілля 
і, якщо не брати до уваги прибирання, клієнти інтернату проводять свої нескінченні дні в 
безнадійній бездіяльності. Ставлення персоналу загалом чуйне і доброзичливе. 

У клієнтів при собі були власні особисті речі, і їм дозволялося мати при собі телефони. Увесь 
одяг та постільна білизна були персоніфіковані (промарковані). Постільна білизна міняється 
щотижня. У ванних кімнатах кожен клієнт має власне відділення для зубної щітки, гребінця, 
мила та ін. Загальні туалети і ванні кімнати були відчиненими, і не було жодної можливості 
для усамітнення. У палатах для лежачих клієнтів надавалися мобільні туалети (в деяких 
палатах навіть кілька), проте не скрізь забезпечувалася приватність при їх використанні – 
було лише кілька ширм. Клієнтам дозволено приймати душ у будь-який час, і кожні 6 днів є 
можливість відвідувати лазню. 

Удень і вночі всі палати відчинені, двері кріпляться до підлоги, щоб неможливо було їх 
зачинити. Це означає повну відсутність особистого простору, враховуючи, що люди 
проводять там і день і ніч, разом з іншими, і у них жодної можливості для усамітнення. 

Усі відділення можуть зачинятися за допомогою металевих «воріт». У одному відділенні є 
кімната з посиленим контролем. У ній перебувала молодша медсестра. Під час нашого візиту 
у відділенні перебували три жінки. Одна з них була вельми активною і збудженою, проте 
персонал не застосовував жодної сили. У цій кімнаті є окремий туалет. 

В інтернаті є достатня кількість інвалідних візків (28) для клієнтів, які не здатні ходити; при 
вході в інтернат є пандус. 

Загальний стан здоров'я всіх клієнтів регулярно перевіряється фахівцями, які працюють за 



межами установи, у тому числі гінекологами. За словами лікаря, контрацептиви не видаються 
через відсутність потреби, оскільки в інтернаті мешкають одні жінки. Керівництво інтернату 
усвідомлює наявні недоліки в інтернаті, вказавши на відсутність медикаментів для лікування 
соматичних станів відповідно до потреб, а також на проблему переповненості інтернату. 
Керівництво висловило готовність до змін, але має обмежене розуміння того, що і як 
реформувати. Спостерігається брак знань щодо підходу, заснованого на наданні послуг у 
суспільстві, і процесів ресоціалізації. Керівництво розглядає можливість ремонту одного з 
корпусів, щоб перетворити його на геріатричний центр, але також погодилося із нашими 
пропозиціями щодо створення реабілітаційного центру, в якому клієнти готувалися б до 
повернення та інтеграції в суспільство. 

Для молодих жінок єдиний спосіб залишити інтернат – це знайти чоловіка, який готовий 
одружитися. В інтернаті вже святкувалося чотири весілля, і ще два відбудуться незабаром. 
Однак інших випадків повернення до суспільства не було. Інший спосіб виходу з інтернату 
зумовлений природними причинами – у  2016 році було зареєстровано 19 смертей. 

II.c. Виноградівський психоневрологічний інтернат 

Це порівняно невеликий інтернат, що був побудований у 1977 році. Він розрахований на 160 
клієнтів, серед яких 4 чоловіків (які мешкають там через сімейні зв’язки з іншими клієнтами 
– брат, син). 42 клієнти визнані недієздатними. З них лише 13 клієнтів мають опікунів за 
межами установи. Наш візит був несподіваним, вечірнім, коли клієнти вже готувалися до 
вечері, а потім і до сну. 

Інтернат розташований у віддаленому районі, до якого важко дістатися. Туди з міста 
Хмельницького тричі на день улітку і двічі на день узимку ходить автобус. Інтернат має 
важливе економічне значення для сусідніх сіл як місце для працевлаштування місцевих 
мешканців. 

Як і в інших інтернатах, контингент Виноградівського психоневрологічного інтернату – 
клієнти з проблемами психічного здоров'я, переважно у стадії ремісії, психічними розладами 
або соціальними проблемами. 119 клієнтів у змозі пересуватися і харчуватися в їдальні. 
Решта – лежачі хворі. В інтернаті є лише 4 інвалідні візки, щоб допомагати клієнтам 
пересуватися. Загалом будівля і прилегла до неї територія не пристосовані до потреб людей з 
інвалідністю. Тому є значна ймовірність того, що клієнти, які не можуть ходити, проводять 
більшість часу в приміщенні. Вхід до головного корпусу не обладнаний пандусом, до нього 
ведуть десять небезпечно слизьких сходинок. 

Прибувши в інтернат, ми побачили його мешканців, які відпочивали та нудьгували в темних 
кімнатах, від 3 до 10 осіб у палаті. Вразила порожнеча, яка була всюди і яку порушував лише 
чіткий і незмінний розпорядок дня: гігієнічні процедури, сніданок, прибирання, відпочинок, 
вечеря, гігієнічні процедури, о        20-й годині відхід до сну в маленькій кімнаті з 5-ма 
сусідками й очікування нового дня з таким самим розпорядком. 

У всьому інтернаті стояв їдучий дух, він був скрізь,  але особливо в кімнаті, де під  час 
нашого візиту перебувало близько 40 мешканців, які дивилися телевізор. Запах немитих тіл, 
яким просякнутий одяг і все довкола, був часом настільки важким, що спирало подих. 

Єдина форма «терапії» – це допомога у роздачі хліба в їдальні. У принципі клієнти можуть 
допомагати на кухні, проте  лише з дозволу лікаря, однак таке не спостерігалося. Інтернат 
нагадує систему замкненого сусупільства з мінімальними взаємозв'язками із зовнішнім 
середовищем – автаркію. Його клієнтам дозволено відвідувати церкву тільки на території 
інтернату, а   сільську – ні. Вони можуть робити покупки – до інтернату приїжджає 



мобільний магазин, але в найближчому селищі – ні, бо клієнтам не дозволяється самостійно 
залишати інтернат, адже, за словами медсестри, вони можуть заблукати. 

В інтернаті є карантинна кімната (з 4 ліжками). Вона використовується для новоприбульців 
упродовж перших 14 днів перебування, після чого їх переводять у призначене відділення. Є 
також ізолятор (з 4 ліжками). У ньому є окремий туалет і умивальник. За словами 
співробітників і директора, ізолятор використовується у тих випадках, коли потрібно 
відокремити когось,  хто захворіє, наприклад на грип, щоб інфекція не вразила інших. Під 
час нашого візиту обидві кімнати були пусті. Передбачається, що обидві кімнати можна 
також використовувати для ізоляції клієнтів, що перебувають у гострих або збуджених 
станах. Ми не бачили жодного обліку таких клієнтів. 

Забезпечення приватності є проблемою. Туалети повністю відкриті, перегородок між 
туалетами немає. Крім того, щоб дійти до вбиральні, треба піднятися по трьох східцях, що 
робить ці вбиральні вкрай незручними для людей з обмеженими фізичними можливостями 
або для літніх людей. У палатах також відсутній особистий простір. 

Директор інтернату робить усе можливе в умовах обмежених ресурсів. Він готовий до 
реформ, проте за браком більш широкого бачення реабілітації приділяє увагу незначним 
покращенням. Медсестри працюють цілодобову зміну, офіційно не маючи змоги відпочити 
або поспати. В інтернаті працюють 6 санітарок і 1 медсестра на зміну. Багато співробітників 
медсестринського персоналу працюють за розподілом. На думку деяких медсестер, 
насамперед молоді клієнти могли б жити в суспільстві, отримуючи певну підтримку, але 
цього не відбувається. Інтернати є кінцевим пунктом їхнього життя. 

II.d. Новоборівський психоневрологічний інтернат 

Цей схожий на в'язницю інтернат розташований у важкодоступному місці, ніби схований у 
лісі. До нього важко дістатися, хоча насправді він і не так далеко від найближчого села. 
Високі бетонні стіни і сторожова вежа з охороною відгороджують велику територію 
інтернату з кількома напівзруйнованими корпусами від зовнішнього світу. На перший погляд, 
інтернат нагадує скоріше виправну, ніж соціально-медичну, установу. Близько семи десятків 
бродячих собак, заражених блохами, вештаються територією, залишаючи повсюду фекалії. 

У цій сумній атмосфері мешкає 120 чоловіків віком 20–80 років, з яких 90 визнані 
недієздатними. Саме тут, вигнані із довколишнього світу, вони проводять решту свого життя. 

За словами директора, який обіймає свою посаду вже 19 років і має сільськогосподарську 
освіту, всі клієнти інтернату мають психічні розлади, хоча які саме назвати не зміг. У 
інтернаті немає свого психіатра, проте клієнтів регулярно відвідує фахівець з іншої установи. 
В інтернаті працює лікар-терапевт. Щороку кожен клієнт інтернату повинен проходити 
медичний огляд, проте в реальності цього не відбувається. Персонал не має ліцензії на те, 
щоб виписувати ліки. 

Адміністративний корпус розташований у самому кінці території інтернату. Це двоповерхова 
будівля, що має карантинне приміщення для новоприбульців із заґратованими вікнами на 
першому поверсі. На другому поверсі, поруч з кабінетом директора, розміщений ізолятор. 
Коли ми заходили до кабінету директора, на дверях ізолятора висіла табличка з написом 
«ізолятор», проте коли виходили, то її вже там не було – з якихось причин її зняли. На наше 
прохання ізолятор відчинили. Там нікого не було. Він являв собою двокімнатну палату 
квартирного типу з окремим туалетом, кухнею та цілком пристойними меблями. Ймовірніше, 
він використовується скоріше для ночівлі співробітників або дирекції, ніж для ізоляції 



клієнтів інтернату. Однак те, що  під час нашого візиту була знята табличка, видалося доволі 
дивним. 

Директор заявив, що було лише кілька «випадків» (він не говорив «людина»), які залишили 
інтернат, щоб жити зі своїми родичами. Деякі з них, однак, повернулися після того, як їхній 
стан погіршився. Директор заявив, що, можливо, 5–10 осіб зможуть залишити інтернат у 
певний момент, однак переважна більшість проведе в цих стінах решту свого життя. 

У палатах відділень інтернату мешкає по 6–8 осіб. Крім ліжок, у деяких палатах немає інших 
меблів. У кімнатах виразно чутно сморід сечі. Багато клієнтів лежали на ліжках у темряві, 
очікуючи вечері. Дозвілля обмежується переглядом телепередач у кімнаті, де стоїть ще 5 
комп'ютерів з невеликою кількістю ігор, проте без доступу до Інтернету. Є кімната 
відпочинку, проте  з зачиненими туалетами. Співробітники пояснили, що мешканцям 
дозволено використовувати туалет на вулиці або у відділеннях. Є актова зала і бібліотека в 
окремому корпусі, проте під час нашого візиту вона була порожня, тому що культпрацівник 
виконував роботу соціального працівника з оформлення документів одного з клієнтів 
(юриста або соцпрацівника в інтернаті немає). На території є каплиця, і в інтернат приходить 
священик. На стінах висять правила, яких повинні дотримуватися клієнти інтернату: 
заборонено дивитися телевізор після                 22-ї години, грати в азартні ігри, готувати їжу 
в палатах та ін. 

Спеціальне відділення (4-е), що оточене високим муром, є свого роду в’язницею у в’язниці. 
У ньому мешкає 28 осіб. Кажуть, що вони намагалися втекти або чинили насильство 
стосовно персоналу жіночої статі. З цього закритого відділення можна вийти, лише якщо ти 
погодишся працювати. Відділення розташоване в задній частині одного з корпусів. Щоб 
зайти туди, треба перетнути порожню кімнату, що використовується для зустрічей з 
родичами (в ній лише один диван і більше нічого немає). Далі треба пройти через їдальню, 
що розміщена окремо від інших приміщень. Усі ці приміщення замкнені. Потім треба пройти 
через двері до відкритого двору, перетнути його, і тоді ви потрапляєте до житлового 
відділення. У палатах – по 7 ліжок. Клієнти можуть пересуватися лише в межах території 
свого відділення. 

В іншому відділенні перебували ліжкові хворі. У ньому є біотуалети, але є лише два інвалідні 
візки, щоб дістатися до них. Тут немає кваліфікованої медсестри,  фізіотерапії, відтак немає 
лікування для клієнтів, прикутих до ліжка, щоб, можливо, полегшити їхній стан. 

В інтернаті не організована працетерапія. Директор і персонал сказали, що є чоловіки, які 
працюють щоденно, але «їх важко змусити працювати». Дехто з них займається заготівлею 
дров (на території ми бачили величезні дровітні), а також виконують разові роботи на 
території інтернату, а інші допомагають на кухні. 

Більшість чоловіків були одягнені у військового типу куртки, штани та чоботи, свого роду 
уніформу, демонструючи повну відсутність індивідуалізації. Тим не менш, одяг відповідав 
погоді та сезонним умовам. 



III. Висновки 

III.a. Індивідуальний рівень 

Наші візити з оцінки ситуації в психоневрологічних інтернатах залишили гнітюче враження. 
Ситуація, коли є така значна кількість людей, ізольованих в інтернатній системі, яка 
позбавляє індивідуальності, викликала у нас занепокоєння і біль. Тоді як зміни в країні 
спрямовані на викорінення радянського минулого, для цих людей система не змінилася, вони 
ізольовані і жодною мірою не беруть участі в суспільному житті. 

Важливий позитивний аспект, який ми маємо відмітити, полягає у тому, що інтернати 
надають просте, але достатнє харчування, тепло і дах над головою для клієнтів. У частині 
установ співробітники щиро піклуються про благополуччя своїх клієнтів, однак, як правило, 
це відбувається в поєднанні з високим рівнем патерналізму, що призводить до подальшого 
стирання індивідуальності та вільного волевиявлення клієнтів інтернатів. 

Лише в одному інтернаті ми зустріли адміністрацію, яка добре розуміла, що ситуацію 
потрібно змінювати і що життя клієнтів пов'язане з труднощами, проте, як нам здалося, вона 
не має можливостей для кардинального і структурного поліпшення ситуації. Це можна 
пояснити нескінченними щоденними проблемами, вирішення яких не дає змоги планувати 
структурні й довгострокові зміни. І ці проблеми надають дирекції такого ж 
інституціонального характеру, як і самим клієнтам інтернату. Це був також єдиний інтернат, 
де не було характерного всепроникного «інтернатного запаху», яким просякнуті його 
мешканці, співробітники і відвідувачі і якого неможливо уникнути або позбутися. Для нас 
цей запах став символом тотальної інституціоналізації: коли від людини пахне  інтернатом, 
коли цей запах проникає в його суть. 

Навіть якщо взяти до уваги важкі умови життя для багатьох українців у регіонах, слід 
зазначити, що клієнти інтернатів взагалі позбавлені будь-якого осмисленого життя. В 
інтернатах не забезпечуються ні фізичні, ні емоційні гарантії особистої гідності, права і 
повага до особистості. Особистий простір практично відсутній, оскільки в інтернатах мешкає 
дуже значна кількість людей. 

Життя багатьох клієнтів інтернатів можна було б наповнити сенсом у простий спосіб, 
дозволивши їм, наприклад, готувати для себе їжу або обробляти грядки, урожай з яких був би 
доважком до основної і доволі одноманітної їжі, що надається в інтернатах. Одна жінка 
скаржилася на якість борщу, а коли ми запитали, чи змогла б вона працювати на кухні (тоді 
сама могла б гарантувати високу якість їжі), вона помітно повеселішала від однієї розмови 
про  ймовірність такої перспективи. Існує безліч способів, за допомогою яких можна 
урізноманітнити зайнятість клієнта з тим, щоб він створив власну затишну домашню 
атмосферу і розробив свою індивідуальну денну програму, яка б допомогла наповнити 
сенсом його життя. 

III.b. Інституційний рівень 

Незважаючи на те, що в усіх інтернатах, які ми відвідали, клієнтам забезпечується 
харчування, тепло і дах над головою, жодна з відвіданих нами установ не відповідала 
вимогам матеріального забезпечення клієнтів. Більшість установ не були пристосовані для 



людей із фізичними вадами: не було пандусів, достатньої кількості інвалідних візків та інших 
технічних засобів. У деяких установах хімічні туалети були розміщені поруч з ліжками 
лежачих клієнтів, у результаті чого люди були не лише позбавлені особистого простору, а й 
перебували в антисанітарних умовах. 

Умови більшості установ такі, що сприяють стійкому всепроникному сморіду. На стінах 
висять товсті килими (а також вони лежать на підлозі), де збираються пил, бруд і 
концентруються їдучі запахи. Як би ретельно не мили клієнтів і підлогу, неприємний запах не 
зникає й одразу ж проникає у випраний одяг та постільну білизну. Умови в інтернаті можна 
швидко покращити, якщо звернути увагу на вищевикладені питання. 

Вельми стурбували ознаки використання ізоляторів для «збуджених» клієнтів. 

В одному інтернаті двері кімнат були такими ж, як у в'язниці, з ґратами на вікнах. В іншому 
була навіть своя «в'язниця» на території, де клієнтів замикали на невизначений термін. 
Замість того, щоб спробувати зрозуміти, чому клієнти були збуджені або намагалися втекти, 
керівництво вдавалося до репресивних заходів. Ми впевнені, що не бачили всього. Нам 
запам'яталося зауваження одного з чергових психіатрів про те, що він не має наміру нам 
розповідати, які засоби він використовує, щоб повернути клієнтів до «нормального» стану. 

Більшість інтернатів мають значні території, які могли б використовуватися набагато 
ефективніше. Ми розуміємо, що відвідали інтернати в зимовий час і що влітку квіти і дерева 
залишають набагато приємніше враження, але в жодному з інтернатів не було жодних ознак 
того, що клієнти плекали сади/городи, вирощували для себе овочі, могли використовувати 
свої домашні продукти на кухні, яка була б доступною для приватного використання. Чимало 
клієнтів інтернатів приїхали з сільської місцевості, де мати власний город є неодмінною 
частиною життя, і забезпечення такою можливістю докорінно змінило б їхнє повсякденне 
життя. 

В усіх інтернатах, які ми відвідали, спостерігалася нестача персоналу (наприклад, фахівців з 
реабілітації, працетерапії), і персонал не був навчений роботі з клієнтами на особистісно-
орієнтованій основі, наданню індивідуальних послуг, спрямованих на розширення прав і 
можливостей, залучення клієнтів до побутової діяльності, стимулювання їх бути 
активнішими. Міждисциплінарної взаємодії та соціального супроводу практично не було. 

III.c. Системний рівень 

З викладеного випливає, що система психоневрологічних інтернатів в Україні є застарілою, 
негуманною і має бути докорінно реформована. Жодна цивілізована країна не повинна 
поводитися так зі своїми громадянами. У світі є набагато бідніші країни, які, проте, краще й 
ефективніше піклуються про своїх громадян, хоча б надаючи можливість людям жити в 
суспільстві, залучаючи суспільство до турботи про тих, хто потребує додаткової уваги. На 
нашу думку, необхідна фундаментальна реформа, важливим кроком на шляху до якої є 
закриття інтернатів й ненаправлення нових клієнтів. (Ми повернемося до цього питання в 
розділі «Рекомендації»). 

Як сказав один лікар, близько 30 відсотків клієнтів не повинні перебувати в інтернаті. 
Дозволивши їм повернутися додому, отримуючи за потреби індивідуальні програми 
підтримки, навантаження на інтернати значною мірою можна зменшити, і тоді будуть 
створені передумови для фундаментальних змін. Цілком можливо, що навіть більший 



відсоток клієнтів може жити поза стінами інтернату – у своєму соціальному середовищі або в 
системі підтримуючого проживання, в якій соціальні працівники надавали б необхідну 
підтримку. 

Наявній системі бракує гнучкості, яка дала б змогу задовольняти індивідуальні потреби 
клієнтів, для створення умов тим групам клієнтів, які можуть подбати про себе самі. Також 
не вистачає підстав для змін з тієї простої причини, що вся концепція інтернатів спрямована 
радше на ізоляцію людей від суспільства і їх деактивацію, ніж на надання їм можливостей 
для діяльності та інтеграції в суспільство. 

На нашу думку, наявна система психоневрологічних інтернатів повинна бути замінена 
новою, новаторською, гнучкою системою допомоги, що орієнтована на клієнта. Ми 
розуміємо, що це потребує часу і інвестицій, але передусім це вимагає зміни ставлення як з 
боку політиків і державних органів, так і з боку персоналу. Проте ми переконані, що, якщо 
зміни відбудуться, це не тільки значно поліпшить якість життя клієнтів, а й персоналу, який 
працює в інтернатах. Адже умови праці в теперішніх психоневрологічних інтернатах є 
одними з найбільш гнітючих, які неможливо навіть собі уявити. 

Останній, але не менш важливий аспект: слід пам'ятати, що Україна підписала і ратифікувала 
Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Більшість персоналу, який працює в інтернатах, 
взагалі не чули про таку Конвенцію, не кажучи вже про вплив її на їхню роботу. У Додатку 2 
до Звіту ми помістили найбільш важливі висновки Комітету ООН з прав людей з 
інвалідністю, який у 2015 році заслухав доповідь України про виконання Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю. Комітет опублікував свої Заключні зауваження щодо первинної 
доповіді України від 2 жовтня 2015 року. Процес деінституціоналізації в Україні перебуває на 
початковому етапі. 

Зроблено перший крок, а саме прийнято нову редакцію Типового положення про 
психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14.12.2016 № 957, у якій розширено повноваження установи, гарантовано дотримання прав 
клієнтів, передбачено створення відділень інтенсивного і паліативного догляду, що підтримує 
проживання, та ін. Крім цього, у Положенні вказано, що основним пріоритетом у діяльності 
установи буде створення умов для участі клієнтів у культурно-масових заходах і комплексі 
реабілітаційних послуг. 



IV. Рекомендації українській владі 

Як уже зазначалося в попередньому розділі, наша перша і головна рекомендація українській 
владі полягає в прийнятті принципового рішення про відмову від інституційної системи 
соціальної допомоги. Ми розуміємо, що це рішення має довгострокові наслідки, оскільки 
його реалізація не буде завершена протягом короткого періоду часу. Проте це рішення має 
ключове значення для кардинальної зміни системи і забезпечення догляду та обслуговування 
найбільш вразливих громадян України, догляду, що поважатиме їх людську гідність і 
індивідуальність, що підтримує їх самостійність і участь у житті суспільства, до якого вони 
належать. 

Відмова від існуючої системи соціальної допомоги означає, що має бути перехідний період 
(доволі тривалий), протягом якого повинна бути розроблена система взаємопов'язаних і 
різноманітних орієнтованих на людину послуг. Таким чином, у цей перехідний період 
існуватимуть паралельно дві системи. Це необхідно, тому що, на жаль, частина клієнтів 
інтернатів інституціоналізовані такою мірою, що їхня реінтеграція в суспільство вже не є 
можливою. Однак навіть в інтернаті їхнє життя може бути значно поліпшено, а 
індивідуальність відновлена. Важливим аспектом стане зменшення клієнтів інтернатів, 
оскільки значне поліпшення умов життя неможливе за збереження наявних розмірів установ. 
Як один із варіантів можна розглянути поділ інтернату на невеликі окремі «спільноти», де 
мешкали б максимально 10–12 осіб під наглядом персоналу. 

Певна частина клієнтів, імовірно, не зможе повністю повернутися у суспільство, однак 
житлові осередки або в самому інтернаті, або в безпосередній близькості від нього можуть 
сприяти створенню умов для ресоціалізації. Інші країни накопичили достатній досвід з 
подолання наслідків інституціалізації. Значна частина клієнтів може повернутися в свої рідні 
спільноти за умови підготовки їх до такого повернення: необхідно відновити їхні навички 
самообслуговування і можливості жити в суспільстві. З виходом таких клієнтів зменшиться 
наповненість інтернатів, що дасть змогу їхньому керівництву розпочати так необхідне 
реформування. 

Що стосується персоналу, то деякі співробітники не зможуть змінити свій спосіб роботи. 
Працюючи в цих установах іноді протягом десятиліть, вони стали такими ж 
інституціоналізованими, як і самі клієнти інтернатів. Однак шляхом залучення нових 
підготовлених молодих фахівців, а також формування у керівництва нового бачення, багато 
що може бути зроблено, і навіть інституціоналізовані співробітники можуть добре працювати 
під керівництвом такої адміністрації. 

Особливу увагу слід звернути на те, що для деяких місцевих спільнот інтернати є основним 
місцем роботи або єдиною можливістю працевлаштуватися. Закриття інтернату може 
означати, що ціла спільнота втратить кошти для існування, що, в свою чергу, створить 
загрозу для подальшого існування цих спільнот, що може привести до відтоку населення із 
сільської місцевості. Цього можна уникнути, якщо уряд розробить програму щодо 
альтернативного працевлаштування співробітників інтернатів. 

Наші рекомендації є практичними і можуть бути легко здійснені, і, на нашу думку, немає 
жодної причини, через яку вони не можуть бути реалізовані. Розробляючи ці пропозиції, ми 
брали до уваги поточну економічну і політичну ситуацію в Україні. Однак, як зазначалося, у 
світі є набагато бідніші країни, ніж Україна, що також опинилися в складній політичній 
ситуації, але забезпечують набагато кращий догляд за уразливими групами населення. 
Політична і економічна ситуація не може бути підставою для того, щоб не повертати 
людську гідність громадянам країни. 



IV.a. Індивідуальний рівень 
• Надати максимальну свободу вибору: клієнтам слід забезпечити можливість 

планувати, організовувати і самостійно здійснювати свою діяльність (проживання) в 
інтернаті відповідно до їхніх інтересів і потреб. Це потребує докорінних змін у 
діяльності інтернатів, відмови від тотального контролю і жорсткої регламентації життя 
клієнтів протягом дня. 

• Забезпечити змістовну діяльність: замість того, щоб клієнти бездіяльно проводили 
час, їхнє життя слід максимально активувати, наприклад, шляхом створення 
максимально можливої нормальної денної зайнятості, у тому числі з виконанням 
обов'язків з самообслуговування, та ін. Це сприятиме розвитку основних життєвих 
навичок, необхідних для підготовки до повернення та інтеграції їх у суспільство. 

• Оцінити потреби клієнтів: на наш погляд, мультидисциплінарна команда 
професіоналів у сфері психічного здоров'я повинна переглянути медичну документацію 
кожного клієнта. У нас є серйозні сумніви з приводу деяких діагнозів, і здається, що їх 
перегляд багато в чому допоможе розробити індивідуальні плани лікування і 
реабілітації. 

• Забезпечити клієнтам особистий простір у всіх аспектах життя: кожна людина має 
право на особисте життя, задоволення особистих потреб (наприклад, сексуальних), 
мати можливість побути наодинці, коли він/вона того забажає. Санітарно-побутові 
приміщення повинні бути обладнані так, щоб дотримувався особистий простір. 
Нинішні установи ґрунтуються на прагненні до тотального контролю, який є 
терапевтично шкідливим і завдає серйозної шкоди людській гідності клієнтів 
інтернатів. 

• Надати право користуватися Інтернетом і засобами зв'язку без обмежень: немає 
жодних підстав позбавляти клієнтів користуватися Інтернетом і мобільним зв'язком. 
Головною причиною такого обмеження, як ми чули, було те, що деякі клієнти дзвонили 
в поліцію, яка приїжджала даремно. Однак неприпустимо, щоб поведінка окремих осіб 
(питання обмеження має вирішуватися індивідуально лікарем) призводила до 
обмеження для всіх. Спілкування із зовнішнім світом є цілком необхідним для 
інтеграції і включення їх у суспільство. 

• Провести індивідуальну оцінку особистості для визначення того, чи може він/вона 
самостійно виходити з установи: і в цьому випадку обмеження накладаються, 
виходячи із припущення «а що, якщо...». Більшість клієнтів у змозі вийти з установи і 
перебувати за її межами (у супроводі або без), і стимулювання цього підвищує якість 
життя клієнтів, полегшує роботу співробітників, а також має дестигматизаційний ефект. 
Суспільство, яке не бачить людей з інтелектуальною недостатністю або хронічними 
психічними захворюваннями, не звикло до них, що є однією з головних причин 
стигматизації. 

• Налагодити навчання, щоб відновити автономію: необхідно розпочати програму 
реабілітації та ресоціалізації для клієнтів інтернатів. На основі індивідуальної оцінки 
для кожного клієнта слід розробити індивідуальну програму реабілітації: як для 



підготовки клієнтів до повернення в суспільство, так і для досягнення їхньої 
максимальної  автономії під час проживання в інституції. 

• Проводити регулярну оцінку можливостей розвитку навичок: повинен бути 
розроблений механізм контролю за прогресом кожного окремого клієнта інтернату, щоб 
у разі потреби додавати навчальні програми для покращення та вдосконалення навичок. 

• Переглянути особисті справи всіх недієздатних і обмежено дієздатних клієнтів з 
метою відновлення їхнього правового статусу. 

IV.b. Груповий рівень 
• Припинити направлення нових клієнтів у інтернати: як уже зазначалося, 

найважливішим першим кроком у процесі реформ повинна бути відмова від прийняття 
нових клієнтів у інтернати. Це означає, що в процесі зменшення інтернатів за 
допомогою реінтеграції і природним шляхом повинні бути створені альтернативні 
системи, які в остаточному підсумку замінять систему стаціонарної соціальної 
допомоги. Цей процес вимагатиме витрат, як фінансових, так і людських ресурсів, але є 
ключовим на шляху відмови від інтернатної системи раз і назавжди. 

• Заснувати ради клієнтів (самоврядування) та інститут медіаторів: клієнти 
інтернату повинні брати участь в управлінні установою. Для того щоб полегшити цей 
процес, повинні бути створені ради клієнтів як їхні представницькі органи, які 
комунікують із керівництвом установи. Медіатор в установі повинен виступати 
посередником між клієнтом, у якого є скарга, і керівництвом установи, і, за 
визначенням, має бути на боці клієнта як його представник. При цьому може бути 
використаний приклад шведської системи персональних омбудсменів . 3

• Скасувати групові правила: клієнти інтернатів повинні розглядатися не як група, а як 
самостійні особистості з індивідуальними потребами і бажаннями і за повної поваги до 
їхньої людської гідності. Ключову роль відіграє індивідуалізація догляду. 

• Ліквідувати систему тотального контролю: якими б добрими  не були наміри 
персоналу, патерналістське ставлення може бути принизливим для клієнтів інтернату. 
Вони повинні розглядатися як рівні люди з рівними правами. З патерналістською 
поведінкою слід боротися всіма способами і на всіх рівнях. 

• Ліквідувати гіперопіку клієнтів: ставлення до дорослої людини як до дитини, яка 
не може вирішити за себе або висловити свою думку, слід принципово змінити. Як 
часто ми чуємо від співробітників «не слухай його, він психічно хворий, йому не 
можна вірити»? Людина з психічним захворюванням теж знає, чого хоче і може 
висловити свою думку. Нехай навіть повідомлення може вийти «кострубатим, 
безглуздим», завжди можна зрозуміти, на що клієнт скаржиться або чого хоче. 

IV.c. Системний рівень 

Див.: http://po-skane.org/in-foreign-languages/3



• Регулярний контроль за виконанням обов'язків опікунів та піклувальників: 
значний відсоток тих, хто проживає в інтернатах, є юридично недієздатними і 
перебувають під опікою або зовнішнього опікуна (родича), або директора інтернату. 
Система опіки має патерналістський характер і сприятлива для зловживань. Як перший 
крок на шляху до припинення системи опіки, як вимагає Конвенція про права осіб з 
інвалідністю, всі справи з опіки повинні бути переглянуті й згодом регулярно 
перевірятися. 

• Водночас повинна бути впроваджена система підтримки ухвалення рішень. Пілотні 
проекти мають фінансуватися для того, щоб стимулювати і полегшити впровадження 
особистісного підходу за підтримки і розширення прав і можливостей осіб у прийнятті 
рішень, задоволенні їхніх потреб і повазі їхнього особистого вибору, а також щоб 
формувати повагу до цього вибору з боку всіх інших. 

• Підвищення кваліфікації медичного персоналу: підготовка медсестер в Україні є 
недостатньою, особливо щодо догляду за людьми з психічними захворюваннями або 
інтелектуальною недостатністю. Навчання (психіатричних) медсестер має бути доведено 
до європейського рівня, і медсестри повинні мати рівне право голосу в 
мультидисциплінарній команді, а також у межах своїх професійних обов'язків і 
здібностей приймати рішення. Їхня підготовка має бути зосереджена насамперед на 
реабілітації і відновленні. Серед персоналу патерналізм повинен бути зведений до 
мінімуму, оскільки він перешкоджає нормальному виконанню своїх обов'язків 
співробітниками і порушує їхню професійну гідність. 

• Підвищення кваліфікації інших фахівців: у країні явно бракує добре підготовлених 
професіоналів, а деякі фахівці, як-то реабілітологи, працетерапевти, соціальні 
працівники, практично відсутні в системі. Усі фахівці, які працюють в інтернаті, повинні 
бути підготовлені у сфері психіатричної реабілітації, щоб їхня діяльність сприяла 
відновленню клієнтів. Крім того, всі співробітники повинні пройти підготовку з питань 
дотримання прав людини і положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та 
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання. Сім'ї клієнтів також повинні бути залучені в 
таке навчання, оскільки вони не мають достатніх знань про права членів їхніх сімей і 
способи їхнього захисту. 

• Розвиток у суспільстві послуг, що відповідають індивідуальним потребам: 
закриваючи доступ нових клієнтів до інтернатів, потрібно розробити альтернативні 
індивідуальні послуги, що надаватимуть людям підтримку в самостійному житті. Також 
повинна бути створена система підтримувального проживання (див. наступний пункт). 

• Забезпечення доступним житлом осіб, здатних жити самостійно: слід забезпечити 
різноманітність видів проживання, починаючи від індивідуального житла з програмами 
мобільної допомоги для тих, хто їх потребує, до системи підтримуючого проживання, де 
люди живуть якомога більш незалежно в малих групах (бажано змішаних, де присутні 
чоловіки і жінки). 

• Створення механізмів для підтримки сім'ї: у більшості випадків, за винятком тих, 
коли сім'я була причиною інституціоналізації (наприклад, батька або чоловіка поміщають 



в інтернат, тому що він був «занадто неспокійний»), сім'я є найважливішим ресурсом 
підтримки для осіб з психічними захворюваннями або інтелектуальною недостатністю. 
Догляд за членом сім'ї потребує  наявності певних навичок, яким можна легко навчити, а 
також наявності можливості зробити «перерву», коли це потрібно. Для забезпечення 
«перерви» доцільно створити систему супроводу, що дає змогу  сім'ї поїхати у відпустку 
цілковито впевненою, що хтось інший у цей час піклуватиметься про родича. 

Крім того, для забезпечення взаємодії із сім'єю родичів необхідно стимулювати входити 
до громадських рад інтернатів, з якими на регулярній основі мають проводитися 
консультації з питань, що стосуються життя в інтернатах, тим самим зміцнюючи 
зовнішній контроль, участь сім'ї в благополуччі своїх родичів і зв'язку між клієнтами 
інтернатів та їхніми родинами. 

• Забезпечення індивідуальної відмінності клієнтів: «уніфікація» – це насильство над 
індивідуальними відмінностями заради доброї мети. Усі люди різні, з різними потребами, 
бажаннями і особливостями. Тому треба докласти всіх зусиль, щоб дати цим 
розбіжностям право на існування, забезпечуючи тим самим бажану якість життя. 



V. План дій 

Очевидно, що в країні, де функціонує 145 психоневрологічних інтернатів, у яких мешкає 
60 000 осіб, зміни не можуть відбутися одразу. 

На нашу думку, реформи на індивідуальному і груповому/інституціональному рівні, а також 
реформа нинішнього законодавства у сфері реалізації прав людини з психічними розладами, 
повинні бути негайно проведені на національному рівні, шляхом зміни нормативно-правових 
актів, паралельно здійснюючи пілотний проект у кількох таких установах. 

Одним із таких пілотних регіонів з низки причин має бути Донецька область. По-перше, 
руйнування об'єктів, таких як Слов'янська обласна психіатрична лікарня, спричинило кризу, 
яку можна розглядати як можливість. Пропонуємо не відновлювати зруйновану психіатричну 
лікарню в м. Слов'янську, а розвивати спектр надання соціальних послуг для осіб із 
психічними розладами в суспільстві і амбулаторне лікування. Крім того, керівництво 
Слов'янського психоневрологічного інтернату орієнтоване на реформування установи, в тому 
числі розширення переліку надання соціальних послуг клієнтам інтернату. Тим більше, що 
ряд інноваційних послуг уже розроблено в регіоні, і це дає надію на те, що системні зміни в 
цій галузі будуть успішними. 

Другим пілотним регіоном може бути Хмельницька область, де керівництво області проявляє 
інтерес до системних змін у наданні соціальних послуг для осіб з психічними розладами. 

Рівень 1: Негайні кроки 

Перший етап має бути використаний для створення основи системних змін у діяльності 
психоневрологічних інтернатів. Це повинно охоплювати такі дії: 

1. Складання інструкцій для всіх психоневрологічних інтернатів, які повинні змінити 
функціонування установ та правила , на основі яких люди в даний час 
утримуються в установах. 
 
Інструкції повинні забезпечити неможливість використання практики обмеження клієнтів 
інтернатів із зовнішнім світом; припинити практику надмірної опіки над клієнтами; 
надмірної регламентації їхнього життя (наприклад, обов'язковий підйом і відбій у певний 
час), дозволити клієнтам інтернатів брати участь у приготуванні їжі, виконанні домашніх 
обов'язків, розводити городи на території, мати доступ до телефону та Інтернету. І нарешті 
слід вирішити питання про забезпечення особистого простору клієнтів інтернатів. 

2. Створення комісії у кожній області для перегляду діагнозів і, за необхідності, сприяння 
подачі позову до суду, з тим щоб змінити правовий статус клієнта інтернату і/або зміни типу 
установи для проживання. Це трудомістка й виснажлива робота, але цілком необхідна для 
подальшого вирішення питання про можливість повернення клієнта у суспільство. 

3. Проведення тренінгів для співробітників інтернатів у сфері захисту прав осіб з 
психічними розладами, з метою урізноманітнення видів діяльності і реабілітації клієнтів, 
навчання життєвим навичкам, а також з основ міждисциплінарної взаємодії та соціального 
супроводу. Для кожного клієнта слід скласти індивідуальну програму реабілітації та 



лікування, а також план надання соціальних послуг, орієнтованих на розширення 
можливостей, а не на обмеження і контроль. Крім того, керівництво і персонал повинні 
пройти підготовку щодо основних принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю та 
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання, а також того, як найкращим чином втілити ці 
принципи в практику. Для досягнення цієї мети необхідно розробити методичні рекомендації 
щодо їх застосування на практиці. 

4. Припинення практики використання ізоляторів та інших обмежувальних заходів, 
включаючи застосування психотропних препаратів, таких як аміназин, і навчання персоналу 
сучасним методам управління агресією. Крім того, будь-які тюремні умови, такі, як ми 
спостерігали в одному з інтернатів, повинні бути негайно усунуті. 

5. Створення представницьких рад з-поміж клієнтів і їхніх родичів та навчання їх 
навичкам комунікації. Крім того, слід створити правову основу для діяльності медіаторів, а 
також для їх підготовки. 

6. Посилення контролю за дотриманням прав клієнтів психоневрологічних інтернатів через 
офіс Уповноваженого з прав людини у співпраці з представниками громадянського 
суспільства, наприклад, Асоціацією психіатрів України та неурядовими організаціями в сфері 
охорони психічного здоров'я. 

Рівень 2: Пілотні регіони 

Слід обрати два або три пілотні регіони, де система психоневрологічних інтернатів буде 
перетворена на багатогранну систему соціальних послуг для осіб з хронічними психічними 
розладами або інтелектуальною недостатністю, яка буде спрямована на розширення прав і 
можливостей, інтеграцію в суспільство і самодостатність. 

Пілотні регіони повинні мати можливість експериментувати і вибирати системи, які будуть 
найбільш ефективними в українському контексті. Інновації слід стимулювати шляхом візитів 
зарубіжних фахівців для навчання персоналу на місцях і ознайомчих візитів до інших країн, 
де ця система була докорінно змінена. 

Рівень 3: Розрив із минулим 

Слід розпочати підготовку правових і практичних заходів з метою припинення направлення 
нових клієнтів до наявних інтернатів, водночас створюючи альтернативні форми надання 
спектра соціальних послуг у суспільстві для потенційних клієнтів психоневрологічних 
інтернатів. 



Додаток 1 

Бесіди з клієнтами  

Під час візиту з метою оцінювання ситуації в психоневрологічних інтернатах наші фахівці 
поговорили з клієнтами і персоналом. У деяких випадках керівництво інтернатів було явно 
роздратоване тим, що ми бесідували з клієнтами. Воно або втручалася в розмову («вони 
психічно хворі, не вірте їм»), або перешкоджало розмові, або, перебуваючи поруч, 
намагалося послухати сказане. У деяких випадках нам навіть довелося наполягати на тому, 
щоб співробітники залишили кімнату. 

Оскільки ми не хочемо створювати жодних проблем для тих, хто був відкритий з нами у 
розмові, то наводимо тут добірку інтерв'ю без зазначення установ, у яких вони проводилися. 
Ми наводимо цю добірку для того, щоб показати, що зустрілися з великою кількістю людей, 
які не мали бути госпіталізовані в першу чергу або вже давно повинні були залишити 
інтернати. 

Бесіди 

Жінка, 60 років: незважаючи на те, що перебувала в інтернаті з діагнозом «шизофренія і 
галюцинації», команді інтерв'юерів видалася послідовною, добре організованою 
особистістю, без будь-яких ознак психозу. Їй було сумно, вона погано спала, як наслідок їй 
прописали ліки. Її найбільше бажання – одужати. Вдень вона займається прибиранням і 
стежить за місцевою церквою. Вона була поміщена в інтернат, бо її чоловік пішов до іншої. З 
гіркотою говорила про своїх опікунів. Вона звинуватила їх у тому, що ті забрали її квартиру. 
Її історія виявила структурні проблеми: вочевидь, не існує регулярної переоцінки опікунів і 
піклувальників, і відсутня процедура подання скарг. 

Жінка, 46 років: живе в інтернаті, скільки себе пам'ятає. У неї епілепсія і шизофренія, і вона 
приймає ліки від цих захворювань. Іноді мати відвідує її, проте жити з нею вона не хоче. 
Один її син помер, і вона не змогла бути присутньою на його похороні.  

Жінка, вік невідомий: в інтернаті вже 14 років. Потрапила сюди після інсульту: спочатку в 
лікарню, потім в інтернат. Наразі вона майже відновилася, рухається з ходунками. У неї є 
дочка, до якої їздила на 3–4 місяці. Проте оскільки не в порядку якісь документи, вона не 
може залишити інтернат, незважаючи на те, що хоче виїхати до дочки і дочка хоче її забрати. 
Їй надали контакти працівників Секретаріату Уповноваженого з прав людини, щоб вона з ним 
зв'язалася і попросила про допомогу. 

Жінка, 40 років: в інтернаті 10 років, оскільки її мати більше не могла впоратися з її 
поведінкою: вона чула голоси, не їла, тікала з дому. Жінка говорила зрозуміло і не проявляла 
жодних ознак активного психозу. У неї були деякі фізичні проблеми з ногами. Вона приймала 
ліки, але не могла сказати, які саме і в яких дозах. «Доктор краще знає». Вона справляла 
враження «підготовленого» клієнта; у результаті тривалого перебування в інтернаті вона вже 
не може уявити собі іншого життя – життя в суспільстві, вона сказала, що боїться жити 
самостійно. 

Жінка, 36 років: сиротою її перевели з дитячого будинку в інтернат після досягнення 
18 років. У неї є сестра в Луганську. Єдиний її діагноз – епілепсія. Цілими днями вона 
проводить час у кімнаті відпочинку і займається прибиранням. Вона хотіла б жити незалежно 



в суспільстві, але отримує дуже маленьку пенсію. Водночас через своє тривале перебування в 
інтернаті втратила впевненість у тому, що буде комфортно почуватися в місті, де люди 
«дивляться на тебе зверхньо». Вона говорила дуже зв’язно. Життя в інтернаті – це її трагічна 
доля. Очевидно, що її легко було б підтримати в її бажанні реабілітації та ресоціалізації. 

Жінка, 80 з лишком років: не має діагнозу – з її слів, вона потрапила в інтернат цілком 
здоровою і сильною два роки тому. За професією вона геолог (гідрогеолог) і працювала в цій 
галузі. Потрапила сюди після смерті чоловіка, її направив сюди син, відомий лікар-уролог. 
Він зажадав від матері, щоб та залишила квартиру і все своє майно. У неї також є доросла 
дочка, теж лікар. Діти відвідали її лише один раз. Вона була дуже емоційною, розповідаючи 
про своє перебування в інтернаті і про ставлення дітей. Вона привезла з собою особисті речі 
(одяг, книги, світлини). Скаржилася на запаморочення і сказала, що попросить директора 
направити її на аналізи і прописати ліки. Вона також згадала, що у неї є гроші в банку, але 
вона не може ними скористатися, тому що їй не дозволяють виходити за межі інтернату. 
Розповіла, що їй потрібно звертатися до директора, щоб той призначив співробітника, який 
відвів би її до банку, щоб зняти кошти. Наше спостереження: ця жінка не повинна 
залишатися в інтернаті, але повинна мати підтримку в суспільстві й жити у своїй квартирі. 

Жінка, 70 років: мешкає в інтернаті вже 15 років. Їй там подобається. Раніше вона жила з 
матір'ю. Сказала, що сором'язлива і боїться довколишнього світу. 

Чоловік, 58 років: медсестра намагалася втрутитися в розмову і розсердилася, що ми їй 
цього не дозволили. Потрапив в інтернат 3 роки тому. До цього жив з братом і матір'ю в 
квартирі. Після смерті матері брат одружився, і оскільки для нього в квартирі не залишилося 
місця, брат помістив його в інтернат. Він сподівається, що одного разу брат забере його 
додому. Його єдиний діагноз –  проблеми з зубами, але стоматолога в інтернаті немає. Він 
справляв пригнічене враження, що цілком зрозуміло, з огляду на умови, в яких йому 
доводиться жити за відсутності будь-яких ознак психічного розладу. 

Жінка, 45 років: повідомила нам, що тиждень тому її привезла сюди поліція. Вона не хоче 
тут жити, хоча тут тепло і годують добре. Вона займається шиттям і читає книги. У неї 
артрит. 

Жінка, 60 років: адекватно розповіла про себе. Іноді їй сумно і самотньо, тому що родичі 
перестали відвідувати її через війну. 

Жінка, 38 років: прийнята в інтернат 5 років тому після смерті матері. У неї хворе серце і 
проблеми зі слухом. Вона дуже хоче додому, але батько не хоче її забирати. Каже, що здатна 
жити самостійно, може вести господарство, готувати і вирощувати овочі. Вона вважає, що 
співробітники інтернату добре з нею поводяться, і задоволена якістю їжі. 

Жінка, 45 років: стверджувала, що перебуває в інтернаті лише кілька місяців. Справляла 
безладне враження, можливо, тому, що страждала на пухлину головного мозку, від якої 
лікувалася в лікарні. 

Жінка, 50 років: була госпіталізована швидкою допомогою після нервового зриву, який 
пережила 10 років тому. Її чоловік помер. За 10 років лише раз вийшла за межі інтернату, щоб 
відвідати музей. Вона боїться повертатися до суспільства, тому що побоюється за свою 
безпеку. Коли її запитали, кому зараз краще: чоловікові «в іншому світі» чи їй, вона, глибоко 
задумавшись, відповіла: «думаю, мені». 

Жінка, 70 років: живе в інтернаті 10 років. Потерпає від безсоння і нервує. Через війну її 
син відвідує її не так часто, як раніше. 



Жінка, 56 років: діагноз – шизофренія. До того ж не може ходити і спати. В інтернаті 12 
років. Улітку іноді відвідує своїх батьків, але через 2–3 тижні її знову привозять в інтернат, 
тому що їм дуже важко за нею доглядати. 

Жінка, 65–70 років: в інтернаті вже 30 років. Страждає на епілепсію і приймає ліки (вона 
згадала бензонал, дифінін і фезам). Напади трапляються нечасто. Вона задоволена умовами, 
харчуванням, має весь необхідний одяг. Однак не може вийти за межі інтернату, коли 
забажає, наприклад, щоб сходити до церкви. 

Додаток 2 

Рекомендації Комітету ООН з прав людей з інвалідністю  

Ситуація в Україні була розглянута Комітетом з прав людей з інвалідністю у 2015 році. 
Комітет підготував Заключні зауваження щодо первинної доповіді України від 2 жовтня 2015 
року. Нижче наведені деякі важливі положення з доповіді Комітету. 

Ситуації ризику і надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11) 

22. Комітет стурбований повідомленнями про те, що люди з інвалідністю були кинуті і не 
могли бути евакуйовані в ході конфлікту на сході країни. Він особливо стурбований 
повідомленнями про те, що не існувало жодних систем оповіщення для глухих і сліпих 
людей, а також про те, що особи з множинними формами інвалідності не мали можливості 
скористатися бомбосховищами. Комітет також занепокоєний відсутністю точних даних про 
переміщених осіб, жертв і поранення серед людей з інвалідністю в ході конфлікту. Крім того, 
Комітет звертає увагу на тривожні повідомлення про те, що гуманітарна допомога, у тому 
числі допомога, надана міжнародними донорами, недоступна для людей з інвалідністю, що 
посилює їх ізоляцію від надзвичайної допомоги. 

23. Комітет наполегливо закликає державу-учасницю вжити всіх необхідних заходів, у тому 
числі на місцевому рівні, з тим щоб сприяти захисту людей з інвалідністю, які як і раніше 
перебувають в охоплених війною районах країни, включаючи їх евакуацію, а також 
забезпечити, щоб механізми реагування на надзвичайні ситуації та плани евакуації 
враховували потреби людей з інвалідністю і були доступними для всіх таких осіб. Зокрема, 
Комітет закликає державу-учасницю приділити пріоритетну увагу проблемам людей з 
інвалідністю в своїх планах евакуації, у тому числі шляхом підготовки відповідного 
персоналу. Крім того, Комітет рекомендує державі-учасниці забезпечити всебічне врахування 
потреб людей з інвалідністю в рамках усіх механізмів надання гуманітарної допомоги та 
залучати організації людей з інвалідністю до участі в процесі встановлення пріоритетів з 
питань розподілу допомоги. 

24. Комітет стурбований тим, що відсутність систематичного процесу реєстрації людей з 
інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, перешкоджає їхньому доступу до 
соціального захисту, надзвичайної та гуманітарної допомоги, у тому числі до притулків, 
медицини, пільг, пенсій, які є необхідними для підтримання їм достатнього рівня життя. 

25. Комітет наполегливо закликає державу-учасницю вжити всіх необхідних заходів для 
систематичної реєстрації людей з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, а 
також забезпечити їм достатній рівень життя. 

Рівність перед законом (стаття 12)  



26. Комітет стурбований тим, що особи, які позбавлені дієздатності за рішенням суду, 
втрачають всі свої права, у тому числі право на оскарження свого статусу в суді, а також тим, 
що законодавство держави-учасниці не передбачає механізмів підтриманого прийняття 
рішень цими особами. 

27. Комітет закликає державу-учасницю замінити її законодавство у сфері опіки та 
психічного здоров'я механізмами підтриманого прийняття рішень та скасувати будь-яке 
повне або часткове, позбавлення дієздатності щодо всіх людей з інвалідністю. Крім того, 
Комітет рекомендує державі-учасниці повною мірою привести положення її законодавства у 
відповідність до статті 12 Конвенції, як зазначено в прийнятому Комітетом зауваженні 
загального порядку № 1 (2014 рік) з питання про рівність перед законом (стаття 12), а також 
визнати повну правоздатність усіх осіб з будь-якими видами інвалідності. 

Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання, експлуатації, насильства і наруги (статті 15 і 16) 

32. Комітет стурбований різними формами жорстокого поводження, включаючи ті, які 
можуть бути прирівняні до жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, 
поводження, щодо людей з інвалідністю, особливо хлопчиків і дівчаток, які перебувають в 
спеціалізованих установах. 

33. Комітет рекомендує державі-учасниці провести оцінку впливу і ефективності програм 
підготовки з питань попередження і повної заборони застосування тортур та неправомірного 
поводження відповідно до прикінцевих зауважень Комітету проти тортур (див. CAT/C/ UKR/
CO/6, пункт 18 e). У ці програми підготовки слід прямо включати питання запобігання 
жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження щодо людей 
з інвалідністю. 

Самостійний спосіб життя та залучення до місцевої спільноти (стаття 19) 

36. Комітет із занепокоєнням зазначає, що в державі-учасниці як і раніше існує практика 
поміщення людей з інвалідністю в спеціалізовані установи і що людям з інвалідністю, 
особливо тим, хто страждає на інтелектуальні і психосоціальні розлади, надається вельми 
обмежена підтримка, з тим щоб вони могли жити незалежно в своїх громадах. 

37. Комітет наполегливо закликає державу-учасницю вжити заходів, що спрямовані на 
деінстітуціоналізацію, і виділяти достатні ресурси на розвиток у місцевих громадах 
допоміжних послуг, які дали б змогу усім людям з інвалідністю вільно вибирати, з ким, де і в 
яких житлових умовах вони житимуть. 

Повага дому та сім'ї (стаття 23) 

42. Комітет стурбований повідомленнями про тиск на членів сімей дітей-інвалідів з боку 
державних посадових осіб і фахівців з метою поміщення їх у спеціалізовані установи та 
позбавлення людей з інвалідністю права на сімейне життя. 

43. Комітет рекомендує державі-учасниці вжити заходів щодо забезпечення сім'ям з дітьми-
інвалідами необхідної підтримки, з тим щоб гарантувати дітям-інвалідам право зростати в 
сімейному оточенні і право на сімейне життя. 




