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ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЗАУВАЖЕНЬ,
ЯКІ БУЛИ ВИСЛОВЛЕНІ ЧЛЕНАМИ ЄКПТ У ДОПОВІДІ УРЯДУ
УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІЗИТУ ДО УКРАЇНИ З 15 ПО 23
ЛИПНЯ 1999 РОКУ
Доповідь Європейського Комітету проти тортур за результатами візиту в
Україну в період з 15 по 23 липня 1999 року була ретельно опрацьована Урядом
України, Державним департаментом України з питань виконання покарань,
Міністерством внутрішніх справ України. За викладеними в Доповіді
рекомендаціями було розроблено та здійснюється комплекс організаційнопрактичних заходів щодо усунення недоліків і виконання рекомендацій. Даний
звіт опрацьовано з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Державний департамент України з питань виконання покарань листом від
28 вересня 1999 року попередньо надав інформацію щодо деяких зауважень, які
були висловлені членами Комітету, на яку є декілька посилок в Доповіді.
А. Заклади, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства
внутрішніх справ України.
Проблема перенаселення в ізоляторах тимчасового тримання і пов'язане з
цим порушення термінів тримання заарештованих осіб, виникла внаслідок
збільшення кількості осіб, затриманих та заарештованих за підозрою у вчиненні
злочинів. Причинами такого збільшення є як суб'єктивні, так і об'єктивні
фактори. Перш за все, це ускладнення в економічному стані держави, що
призвело до росту негативних явищ у суспільстві, у тому числі і рівня
злочинності. По-друге, в нових умовах розвитку держави потребує змін діюче
законодавство. На даний час у Верховній Раді України знаходяться на розгляді
проекти нових Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу
та інших нормативних актів, які регламентують діяльність правоохоронних
органів. З їх прийняттям буде вирішено ряд проблем, у тому числі і в частині
тримання в установах міліції вказаної категорії осіб.
Утримуваним в ізоляторах особам надається можливість користуватися
душем один раз на тиждень. В інші дні вони можуть користуватися водою з
кранів у камерах. Вирішується питання щоденного забезпечення утримуваних в
спеціальних установах міліції осіб гарячою водою для миття та необхідною
кількістю предметів особистої гігієни.
З метою недопущення втеч, самогубств та інших протиправних дій з боку
утримуваних осіб, працівниками ізоляторів тимчасового тримання
здійснюється постійний нагляд за ними, у тому числі і у нічний час. З цієї
причини в камерах встановлені лампи освітлення невисокої напруги, що дає
змогу відпочивати утримуваним особам в нічний час.
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Враховуючи, що ізолятори тимчасового тримання розраховані на термін
утримання до 10 діб медичний огляд утримуваних осіб та надання долікарняної
допомоги здійснюють фельдшери цих установ. За своєю кваліфікацією
фельдшери можуть надавати необхідну медичну допомогу до прибуття лікаря,
тому потреби в щоденному знаходженні окремих спеціалістів, як то терапевтів,
хірургів, невропатологів і т.д. немає.
Щоденно, при ранкових оглядах камер, фельдшери проводять опитування
утримуваних осіб щодо скарг на стан здоров'я. У разі надходження скарг вони
реєструють хворого у відповідному журналі і після завершення огляду
здійснюють прийом. За відповідним рішенням фельдшера є можливість
негайного виклику та надання спеціалізованої медичної допомоги особі, яка
утримується в ізоляторі. За висновком лікаря особа може бути поміщена до
лікарні, в якій отримує кваліфіковану медичну допомогу. При поміщенні до
ізолятора, у разі скарги особи на поганий стан здоров'я, або при наявних
ознаках захворювання за висновком фельдшера вона направляється до лікарні.
На даний час огляди утримуваних здійснюються щоденно, медичні
кабінети забезпечені необхідною кількістю медикаментів та інструментарію.
Керівництву ізоляторів вказано на недопустимість здійснення
фельдшерами установ поверхових оглядів доставлених на утримання осіб.
Харчування утримуваних осіб в ізоляторах тимчасового тримання
здійснюється з закладів громадського харчування. Скарги на кількість та якість
їжі безпідставні, тому-що такі страви проходять медичні проби і встановлено
відповідний санітарний контроль за їх приготуванням.
Чинним законодавством України передбачено, що побачення родичів або
інших осіб з заарештованими може дозволити особа або орган, в провадженні
якого знаходиться справа. Тривалість побачення встановлюється від однієї до
двох годин. Побачення може бути дозволено слідчим, як правило, не більше
одного разу на місяць, якщо це не перешкодить встановленню істини по справі.
Іноземним громадянам, взятим під варту, побачення з представниками
посольств і консульств відповідних держав надається за погодженням з
Міністерством закордонних справ України (ч. 2 ст. 12 Закону України "Про
попереднє ув'язнення").
Вжитими МВС України заходами утримуваним надано можливість
користуватися бібліотеками, радіо, вживаються заходи для встановлення в
камерах телевізорів, покращання інших побутових умов.
Запропоновані ЄКПТ рекомендації щодо забезпечення прав людини в
ізоляторах тимчасового тримання прийняті і будуть вжиті відповідні заходи
реагування.
Незважаючи на певні економічні труднощі, МВС України вживає і в
подальшому буде вживати необхідні заходи щодо забезпечення умов тримання
затриманих та заарештованих осіб в спеціальних установах міліції відповідно
до міжнародних норм і стандартів.
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В. Заклади, які знаходяться в підпорядкуванні
департаменту України з питань виконання покарань.

Державного

Доповідь Європейського
Комітету проти тортур (ЄКПТ) Уряду
України за наслідками візиту до установ Департаменту з 15 по 23 липня 1999
року була ретельно опрацьована, проведені оперативні наради керівництва
Департаменту, розширені наради керівництва управлінь Департаменту в
областях і з метою організації роботи та вжиття невідкладних заходів щодо
виконання рекомендацій та усунення зауважень ЄКПТ в Київській та
Харківській областях були розроблені відповідні плани заходів щодо усунення
виявлених недоліків та вдосконалення діяльності установ, виконання яких
щомісячно розглядаються на оперативних нарадах керівництва управлінь.
Хід реалізацій рекомендацій ЄКПТ знаходиться на постійному контролі
керівництва Департаменту.
Доводимо до Вашого відома, що певна частина організаційно-практичних
заходів вже виконана, а решта тих, які потребують фінансових витрат чи
тривалого часу, знаходяться у стадії реалізації. Інформуємо про заходи, які
вживаються в Бучанській виправно - трудовій колонії № 85 Київської області
(рекомендації доповіді ЄКПТ № 24-26, 41-43, 48, 51-55).
1. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
До пункту 24
Щотижня Управління Департаменту в Київській області надсилає на
адресу Київського обласного управління юстиції та Київського обласного суду
аргументовані листи з питань тривалого утримання спецконтингенту в СIЗО (№
13) для вжиття відповідних заходів реагування.
Департаментом вживається комплекс заходів, спрямованих на
оптимізацію кількості спецконтингенту, що тримається в установах області,
зокрема у ВК-85. Разом з цим передбачено протягом року здійснення
наступних заходів:
- зменшити кількість осіб, що утримуються в СІЗО, за рахунок активізації
співпраці з правоохоронними органами м. Києва та Київської області (судом,
прокуратурою, управліннями юстиції);
- реконструювати старе двоповерхове житлове приміщення ВК-35 для
розміщення в ньому близько 200 засуджених згідно вимогам спільного проекту
«Установа-модель» в рамках проекту «Підтримка юридичних реформ у Східній
Європі";
Вжито заходів до підвищення рівня умовно-дострокового звільнення
засуджених та переведення їх до колоній - поселень. Так станом на
01.04.2000р. умовно-достроково звільнено 112 осіб проти 49 осіб за
аналогічний період 1999р., та переведено до колонiй-поселень 32 особи проти
14 осіб за аналогічний період 1999 року.
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Одночасно з метою значного зменшення перенаповнення установ
кримінально-виконавчої системи за дорученням Президента України,
Департамент розробив та подав на розгляд закон про амністію, який
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травня 2000 року було прийнято Верховною Радою України. Виконання закону
дозволить звільнити з місць позбавлення волі до 30 тисяч ув’язнених та
засуджених.
Разом з цим, Департаментом підготовлено і в квітні 2000 року надіслано
до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін та
доповнень до Виправно-трудового кодексу України", який розроблено з
урахуванням положень Конституції України, міжнародних стандартів
поводження з ув’язненими, міжнародних угод про захист прав і свобод людини.
До Кодексу пропонується внести 23 зміни до 16 статей, які спрямовані перш за
все на приведення умов тримання засуджених у відповідність з положеннями
Конституції України, подальший розвиток процесу гуманізації режиму
відбування покарання, поліпшення комунально-побутового забезпечення і
медичного обслуговування засуджених, передбачають відміну цензури
кореспонденції, організацію загальноосвітнього та професійно-технічного
навчання засуджених. Вказані зміни в цілому будуть сприяти нормалізації
обстановки в місцях позбавлення волі та подальшому приведенню умов
тримання засуджених у відповідність з міжнародними нормами.
2. ПОГАНЕ ПОВОДЖЕННЯ
До пункту 26, 27
Впроваджено стратегію боротьби проти насильства і залякування серед
засуджених, яка передбачає здійснення наступних заходів:
Виявляються засуджені, схильні до гомосексуалізму, забезпечується
необхідний контроль за їх поведінкою, здійснюється відповідна виховна
робота. Вживаються заходи до розміщення їх у загальній масі засуджених в
приміщеннях відділень та у їдальні.
Керівництвом ВК-85 розроблені плани заходів по усуненню недоліків,
пов'язаних з приниженням гідності та ущемленням прав засуджених,
приведенню умов та порядку тримання засуджених у відповідність до вимог
чинного законодавства
та відомчих нормативних актів, проведенню
роз’яснювальної та виховної роботи із засудженими та особовим складом,
спрямованої на
профілактику самочинного
протиправного розподілу
спецконтингенту на умовні категорії.
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З метою профілактики та запобігання випадків дискримінації, інших
злочинних проявів серед засуджених, поширено проведення прийомів
засуджених з особистих питань з відповідальними працівниками апарату
Управління виконання покарань Департаменту в Київській області та
керівництвом виправної колонії № 85. Вживаються відповідні заходи
реагування. Щомісяця здійснюються прийоми засуджених відділень виправної
колонії № 85 з особистих питань начальником Управління та його
заступниками. Щочетверга здійснюється прийом засуджених ВК-85 з
особистих питань керівництвом установи, щодня - прийом начальниками
відділень соціально-психологічної служби.
3. МАТЕРІАЛЬНІ УМОВИ УТРИМАННЯ
До пункту 41
В установі провадиться згідно графіку поточний ремонт житлових
будівель та приміщень відділень засуджених.
Кожному засудженому при надходженні до колонії надається окреме
ліжко, необхідні постільні належності. Постільна білизна міняється раз на
тиждень, в день помивки у лазні.
Забезпечується наявність у магазині засуджених необхідного
асортименту предметів першої необхідності та особистої гігієни.
Керівництвом установ вжито заходів щодо забезпечення безперебійної
подачі теплої води та максимального використання душових сіток у лазні
згідно паспорту житлової зони колонії, а також забезпечення миючими
засобами в повному обсязі. Безперебійну подачу теплої води у лазню
засуджених забезпечує котельня установи. 42 душові сітки згідно з паспортом
житлової зони знаходяться у робочому стані, їх використання систематично
контролюється керівництвом колонії.
4.АКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
До пунктів 42, 43
Керівництвом колонії проведена робота та вжито практичних заходів
щодо випуску нових виробів і додаткового працезавантаження засуджених осіб.
У лютому п.р. в співпраці з Київською фірмою "Роксана" у ВК-85
освоєно зачистку полістирольних стаканів, додатково працезавантажено 20
чол.
Робота соціально-психологічної служби спрямована на збільшення
заходів культурного та спортивного напрямку. Обладнуються спортивні
майданчики у кожному локальному секторі житлової зони.
Проведено підготовчу роботу по введенню в дію учбовоконсультаційного пункту Бучанської середньої вечірньої школи.
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З метою більш повної ресоцiалiзацiї засуджених виправної колонії № 85
організується ефективна підготовка засуджених до звільнення i подальшого
життя на волі. На цей час виділене приміщення, проводяться ремонтні
роботи.
Соцiально-психологiчна робота із засудженими у випраній колонії №85
спрямована на збільшення питомої ваги заходів культурно-масового та
спортивного характеру. В локальних секторах житлової зони обладнані
спортивні
майданчики, де засуджені мають змогу активно займатися
фізичними вправами на свіжому повітрі.
5. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
До пункту 48
В міжобласної лікарні при ВК-85 постійно працює спеціальна
лікарська комісія з метою звільнення хворих засуджених у яких хвороба набула
важкого перебігу та її неможливо вилікувати, на підставі ст. 408 КПК України.
Вирішується питання укомплектування посади лікаря - стоматолога
постійним співробітником. З метою забезпечення належного рівня медичної
допомоги розглядаються пропозиції щодо введення в штати міжобласної
лікарні при ВК-85 додатково 0,5 ставки стоматолога та двох фельдшерів.
Заплановано протягом року провести ремонт операційного блоку
хірургічного відділення, виділити післяопераційну палату, обладнати
операційний блок необхідною вентиляцією.
До пунктів 51, 52
Вжиті заходи стосовно посиленню контролю за санітарним станом
приміщень з боку медичного персоналу.
Центральною санітарно-епідеміологічною станцією МВС України
здійснюються санітарні та бактеріологічні дослідження в установах
кримінально-виконавчої системи Київської області у тому числі і у ВК-85.
Вишукується можливість фінансування роботи по відповідному
обладнанню та медичному забезпеченню операційної та післяопераційної палат
міжобласної лікарні при ВК-85.
Вирішено питання щодо ремонту рентгенологічного апарату та
гастроскопу.
Спільно з медичним управлінням Департаменту, Київською міською та
обласною держадміністрацією постійно провадиться робота щодо придбання
для медичного забезпечення засуджених медикаментами, рентгенологічною
плівкою та дезінфікуючими засобами.
З резерву Міністерства охорони здоров’я виділено медичне обладнання та
майно на суму 14 тис. 200 грн.
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Для забезпечення установ виконання покарань та СІЗО необхідними
медичними препаратами використовуються кошти виробництва. За медичними
показниками від родичів приймаються ліки в необмеженій кількості.
Департаментом протягом поточного року централізовано направлено до
лікувальних закладів кримінально-виконавчої системи медикаментів та
медичного майна на суму 1 млн. 300 тис. грн.
Підписано угоду на централізоване придбання імунологічних препаратів
з метою профілактики інфекційних захворювань серед спецконтингенту на
суму 9 тис. 900 грн.
В поточному році з позабюджетних коштів ВК-85 для закупівлі
медикаментів виділено 1тис.100 грн.
При необхідності хворі засуджені консультуються та лікуються в
лікувальних закладах Міністерства охорони здоров’я України.
З метою забезпечення своєчасної реєстрації ушкоджень, запобігання
розповсюдження хвороб та самогубств всі засуджені та ув'язнені особи (в тому
числі і транзитні) обов'язково проходять при прийомі медичні огляди.
Для приготування їжі використовується тільки перевірені, сертифіковані
продукти харчування. З боку працівників комунально-побутових служб,
медичних працівників, чергових змін здійснюється постійний контроль за
належними умовами та якістю приготуванні їжі.
Завіз продуктів харчування забезпечується тільки з сертифікатами якості,
оформленими постачальниками.
Харчування спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої
системи організовано за нормами, які були розроблені Інститутом гігієни
харчування при Міністерстві охорони здоров’я України.
Протягом 1999 року та в першому кварталі п.р. вживались заходи щодо
забезпечення харчування засуджених ВК-85 згідно норм. В установі
функціонує власна мініпекарня, яка повністю забезпечує потребу у хлібі. Для
поліпшення харчування адміністрація установи залучає спонсорські кошти,
широко застосовується практика отримання посилок і передач, засуджені
мають можливість придбати продукти харчування в магазинах установи.
6. ДИСЦИПЛІНА ТА ІЗОЛЯЦІЯ
До пунктів 53-55
Проведені ремонтні роботи по обладнанню в усіх камерах ШІЗО-ПКТ
перегородок, які відокремлюють санвузол.
Поміщення засуджених в ШІЗО та переведення в ПКТ, дотримання
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил забезпечується у
відповідності з правилами внутрішнього розпорядку. Обладнання камер
штрафного ізолятора виправної колонії №85 відповідає вимогам Правил
внутрішнього розпорядку.
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Слідчий ізолятор 313/203 м. Харкова (до пунктів Доповіді № 30-34,
36, 37, 41, 44-45, 51-54).
1. УМОВИ ТРИМАННЯ
До пункту 30 – 32
Проведені ремонтні роботи камер №65 – 70 та відремонтовані перекриття
між ними. На другому поверсі режимного корпусу №2 закінчується
облицювання керамічною плиткою панелей коридорів.
З метою поліпшення освітлення та вентиляції камер в І-му кварталі п.р. в
корпусі №2 в карцерних приміщеннях, а також в камерах розташованих з боку
слідчих кабінетів демонтовано 20 захисних жалюзей. В І-му півріччі 2000 р.
планується завершити демонтаж захисних жалюзей і в інших камерах, де це не
суперечить режимним вимогам.
В 6-му режимному корпусі додатково обладнано 2 камери на 12 місць
кожна. Введений в дію комплекс, в якому розташовано приміщення прийому
передач, 12 кабін для надання побачень слідчо-арештованим та 4-ри кімнати
для надання короткострокових побачень засудженим з відділення
господарського обслуговування.
В 4-му корпусі, де утримуються засуджені жінки, обладнана лазня з
двома залами.
Для поліпшення природньої вентиляції камер, їх освітлення в 1-му, 2-му
та 5-му режимних корпусах демонтовані жалюзі на 95 вікнах.
В 1-му корпусі проведені капітальні ремонти в 4-х камерах, в них
замінені міжповерхові перекриття, у 8-ми камерах проведені поточні ремонти з
обладнанням сантехнічних кабін. Для поліпшення забезпечення камер повітрям
додатково встановлено 2 вентилятори. Проведена додаткова лінія каналізації.
В 2-му корпусі проведені капітальні ремонти в 4-х камерах, в них
замінені міжповерхові перекриття та обладнані сантехнічні кабіни і встановлені
двохярусні ліжка. Також проведені поточні ремонти в 12 камерах.
В 6-му режимному корпусі проводяться роботи по обладнанню камери на
20 місць для розміщення засуджених з відділення господарського
обслуговування. Після введення в дію цієї камери засуджені з відділення
господарського обслуговування будуть переведені з 1-го у 6-й корпус, що дасть
можливість створити додаткові житлові площі у 1-му корпусі.
Відремонтовані карцерні приміщення, всі дворики для прогулянок, а
також приміщення харчоблоку, де встановлені нові холодильні камери та дві
холодильні шафи.
Разом з тим, внаслідок перенаповнення та одночасного зростання
чисельності спецконтингенту не вдається в повному обсязі забезпечити
спецконтингент необхідною житловою площею.
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В поточному році для розширення камерних площ в 1-му режимному
корпусі проводяться роботи по обладнанню камери на 12 місць за рахунок
допоміжних площ.
Для корисної зайнятості спецконтингенту в 5-му режимному корпусі
введена в дію кімната культурно-масової роботи. В І-му півріччі п. р.
заплановано ввести в дію молитовну кімнату, та обладнати спортивним
інвентарем всі дворики для прогулянок.
За пропозицією керівництва Управління Департаменту обласна державна
адміністрація включила до плану капітальних вкладень, за рахунок бюджету
області на 2000 рік виділення коштів у розмірі 350 тис.грн. на реконструкцію
режимних корпусів №1 та №2, а також 20 тис. грн. на будівництво нового
корпусу у СІЗО.
На виконання розпорядження облдержадміністрації визначені об'єкти
незавершеного будівництва, які можливо було б передати СІЗО. В теперішній
час вирішується питання про списання об'єктів з балансу місцевих органів
влади і передачі їх ресурсів СІЗО для будівництва нового корпусу.
З метою зменшення чисельності спецконтингенту у СІЗО постійно
проводиться робота по направленню засуджених до тимчасових слідчих
ізоляторів при колоніях, вирок у відношенні яких не набрав чинності. За три
місяці поточного року до тимчасових слідчих ізоляторів при установах
направлено - 387 засуджених такої категорії.
Щодекадно інформуються органи попереднього слідства, прокуратури,
суди, Управління юстиції та Управління Міністерства внутрішніх справ
України області про порушення норм кримінально-процесуального
законодавства щодо осіб, які тримаються під вартою у СІЗО.
До пункту 33
З метою зменшення чисельності спецконтингенту у СІЗО до обласної
прокуратури були направлено звернення з проханням організувати перевірку
обґрунтованості тримання громадян в СІЗО м. Харкова, враховуючи усі дані
про скоєний злочин, особистість особи, родинний стан, характеристику, а
також було звернено увагу районних та міських прокурорів на необхідність
виваженого прийняття рішень при застосуванні запобіжного заходу у вигляді
попереднього ув'язнення.
До обласного суду постійно направляються звернення щодо своєчасного
розгляду справ у судах.
Постійно подається інформація про порушення норм кримінально процесуального законодавства до органів попереднього слідства, судів,
управління юстиції та прокуратури щодо додержання термінів тримання осіб
під вартою.
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Проводиться правороз’яснювальна робота і серед спецконтингенту з
залученням до неї працівників прокуратури, судів. Організовуються зустрічі
спецконтингенту з представниками організацій по захисту прав людини.
До пунктів 34, 36, 37
3 метою надання можливостей усім без винятку категоріям
спецконтингенту займатися спортом, заплановано протягом року обладнати
дворики для прогулянок спортивним інвентарем.
Постійно вживаються заходи щодо забезпечення засуджених, які
тримаються в режимному корпусі № 2, основними предметами особистої
гігієни за рахунок спонсорської допомоги і завершується реконструкція камер
для їхнього тримання з обладнанням в них сантехнічних кабін. В 6 камерах ці
роботи вже завершені, в 13 камерах (№№ 76-88) реконструкція триває
(встановлюються сантехнічні кабіни, умивальники, тощо).
Крім цього обладнані спортивним інвентарем дворики для проведення їх
прогулянок.
Засудженим, яким згідно із Законом України від 22 лютого 2000 року
"Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та
Виправно-трудового кодексів України" вища міра покарання замінена на
довічне позбавлення волі, роз’яснено положення наказу Департаменту №015
від 25.06.99р. про їх права на побачення з близькими родичами, листування без
обмеження і те, що листи надіслані ними прокурору не підлягають цензурі.
Виконання вимог наказу знаходиться на постійному контролі керівництва
Управління та СІЗО. Засуджені цієї категорії забезпечуються настільними
іграми, літературою через книготорговельну мережу та з бібліотеки установи.
Крім того, з метою розширення камерних площ та створення належних
комунально-побутових умов для спецконтингенту:
Вирішується питання з облдержадміністрацією стосовно фінансування
будівництва нового режимного корпусу №8 та ремонту режимних корпусів№1 і
№2.
На даний час проведено підготовчі роботи та розпочато будівництво
нового режимного корпусу №8. Передбачено також і розташування приміщень
карцерів у новому режимному корпусі №8 з додержанням вимог
запропонованих ЄКПТ.
Максимально обмежено використання карцерних приміщень, в яких
відсутній доступ денного світла. Поліпшено доступ денного світла у карцерні
приміщення для жінок шляхом реконструкції камер, в них встановлюється
додаткова вентиляція.
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До пунктів 44 – 45, 51, 52
На момент відвідування слідчого ізолятору ЄКПТ, штатна чисельність
медперсоналу складала 32 одиниці. Наказом Департаменту штатна чисельність
медперсоналу в СІЗО була розширена і на даний час складає 38 одиниць
персоналу.
З метою поліпшення забезпечення медичного обслуговування
спецконтингенту та надання медичних препаратів (в тому числі і для лікування
туберкульозу) здійснено централізоване постачання протитуберкульозних
препаратів та рентгенологічної плівки для Харківського слідчого ізолятору на
суму 15,5 тис. грн. і залучається спонсорська допомога від благодійницьких та
релігійних організацій і фондів, обласного товариства Червоного хреста та
інших організацій.
Протягом 2000 р. адміністрацією СІЗО вжитті заходи по залученню
спонсорської допомоги, завдяки чому від спонсорів отримано медикаментів на
суму 7583 грн., миючих та дезінфікуючих засобів на суму 3832 грн.
За медичними показниками від родичів приймаються ліки в необмеженій
кількості.
Для виявлення хворих на туберкульоз, крім флюорографії, в клінічній
лабораторії СІЗО освоєна методика мікроскопії мокроти, яка проводиться всім
особам, які мають симптоми захворювання.
Крім того, з метою своєчасного виявлення хворих медпрацівниками
спільно з працівниками соціально-психологічної служби здійснюються щоденні
обходи камер.
Всі хворі на туберкульоз, що знаходяться на лікуванні в туберкульозному
ізоляторі СІЗО, консультовані лікарями фтизіатрами Харківського
протитуберкульозного диспансеру №1.
Для лікування хворих на туберкульоз в режимному корпусі № 6
організовано стаціонарне протитуберкульозне відділення на 120 ліжок та 3
камери для транзитних хворих, медична амбулаторія.
В збірному відділенні обладнані три бокси та дві карантинні камери з
метою повного медичного огляду новоприбулого спецконтингенту, збудовані 4
бокси для тимчасового тримання ув'язнених.
В поточному році на придбання продуктів харчування СІЗО отримана
спонсорська допомога у сумі понад 4280 грн. Крім того, за рахунок обласного
бюджету з Харківплодовочепрому було отримано овочів на суму 50 тис. грн.
Збільшення обсягів виробництва та переробки сільгосппродукції на базі
сільгосппідприємства Дергачівської виправної колонії №109, дозволило в п.р.
забезпечити продуктами харчування спецконтингент СІЗО на суму 10 тис. грн.
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Спільно з відповідними управліннями облдержадміністрації провадиться
робота по визначенню постійних постачальників продуктів харчування до СІЗО
та умов розрахунків з ними. При розподілі між установами області продуктів
харчування, які виробляє сільгосппідприємство колонії № 109 першочергова
увага приділяється СІЗО м. Харкова.
Залучається спонсорська допомога від благодійних організацій, фондів та
інших організацій.
До пункту 54
Відповідно до рекомендацій ЄКПТ щодо створення належних умов
тримання спецконтингенту у карцерах, у поточному році планується обладнати
карцерні приміщення, для тримання жінок, додатковою вентиляцією. В
теперішній час обмежено використання карцерів для чоловіків не забезпечених
денним освітленням. Відповідно ст. 69 ВТК України засудженим особам, які
поміщені до карцеру надається прогулянка протягом 30 хвилин, на час сну
видається постільна білизна.
Робота щодо виконання рекомендацій продовжується та знаходиться на
постійному контролі Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх
справ України та Державного департаменту України з питань виконання
покарань.

