
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

ВЕБІНАР З ПИТАНЬ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, СУДДІВ ТА ПРОКУРОРІВ 

 

УКРАЇНА  

 

Проводиться проектами: EndOCSEA@Europe та "Боротьба з 

насильством щодо дітей в Україні (Фаза II)"   

 

 

Онлайн, платформа KUDO | 5 жовтня 2020 (14.00-17.00) 
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Передумови та обґрунтування  

У контексті пандемії COVID-19 виникає серйозне занепокоєння у зв'язку зі збільшеною 

онлайн-активністю, яка включає в себе сексуальну експлуатацію і насильство щодо дітей 

(СЕНД) в Інтернеті. У своїй заяві про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства 

в часи Covid-19, адресованій державам-учасникам, пан Джордж Ніколаїдіс, голова 

Лансаротского комітету, і пані Крістель де Крейм, заступниця голови Лансаротского комітету, 

підкреслили важливість реалізації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська конвенція) для забезпечення 

"безпечних умов для всіх дітей", де вони захищені від онлайнових загроз, обумовлених 

збільшенням часу, проведеного за використанням різноманітних гаджетів, включаючи, 

зокрема, грумінг, сексуальне вимагання та/або “інші види сексуальної експлуатації, які 

реалізуються з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.” 

Враховуючи нові виклики, які виникають в сучасних умовах, регіональний проект 

"Покладемо край сексуальній експлуатації та насильству над дітьми в Інтернеті в Європі" 

(EndOCSEA@Europe) як ніколи актуальний, і тому він мобілізує свої зусилля для розширення 

своєї присутності в Інтернеті. Організовуються заходи щодо подальшого надання підтримки 

особам, які приймають рішення, і практикуючим працівникам, задіяним в області захисту 

дітей від сексуальної експлуатації і насильства в Інтернеті, із залученням експертних знань 

і досвіду Ради Європи в області прав дітей і кіберзлочинності. У цьому контексті 

організовуються місцеві та регіональні вебінари для співробітників правоохоронних і судових 

органів з цільових країн проекту EndOCSEA (Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, 

Республіка Молдова, Чорногорія, Сербія, Туреччина) і пілотних країн (Україна, Вірменія та 

Азербайджан) з метою нарощування їх потенціалу на основі знань, навичок, систем та 

інструментів, необхідних для виконання ними функцій, що ведуть до позитивних судових 

результатів. Дана мета досягається в тісній співпраці з іншими проектами Офіс Ради Європи 

в Бухаресті з питань боротьби з кіберзлочинністю (C-PROC) і Відділу з прав дітей. 

У серпні 2020 року один з представників EndOCSEA@Europe в Україні звернувся до проекту 

з проханням щодо надання підтримки в організації вебінару для правоохоронних і судових 

органів, і участі у серії з 7 вебінарів для фахівців з питань безпеки дітей в онлайн-

середовищі. Вони були організовані Офісом Президента, Міністерством цифрової 

трансформації, Асоціацією адвокатів та Уповноваженим з прав дитини за підтримки різних 

міжнародних партнерів (Американська асоціація адвокатів, британська кампанія "Припиніть 

це негайно!" (Stop it Now!), ОБСЄ, професійна гаряча лінія з онлайн-безпеки SWGfl) з метою 

розгляду різних тем у цій сфері. 
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Проекти Ради Європи EndOCSEA@Europe і "Боротьба з насильством щодо дітей в Україні 

(Фаза II)" спільно працюють над підготовкою даного вебінару, щоб гарантувати, що 

розглянуті теми послідовно ґрунтуються на прогресивних результатах цих двох проектів: 

проект модуля про СЕНД в Інтернеті для правоохоронних органів і співробітників судових 

органів, і аналіз рівня реалізації Лансаротської Конвенції в Україні. Даний аналіз проводиться 

на підтримку прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації Лансаротської Конвенції", зокрема з питань володіння 

матеріалами, що містять сексуальне насильство над дітьми, розбещення дітей та домагання 

до дітей у сексуальних цілях. Закон отримав позитивні відгуки від ряду парламентаріїв і був 

направлений на перше читання. Даний захід має створити можливість для подальшого 

розвитку цього імпульсу, а також для стимулювання  національних навчальних закладів до 

відповідного перегляду та зміни існуючих навчальних матеріалів. 

Мета 

Мета відповідає другій меті проекту EndOCSEA - підтримка законодавчих і процедурних 

реформ, підготовки кадрів і підвищення потенціалу співробітників правоохоронних органів, 

судових органів і прокурорів, а також сприяння міждисциплінарному міжвідомчому 

співробітництву з метою надання всебічної підтримки жертвам). Цей перший вебінар в 

Україні буде спрямований на початок нарощування потенціалу поліції, суддів і прокурорів із 

загальних пріоритетних питань, з одночасним поглибленням міжвідомчої співпраці. Буде 

представлено блок інформації, що стосується стандартів СЕНД в Інтернеті, включаючи 

інформацію про володіння матеріалами, що містять сексуальне насильство над дітьми, 

особливості електронних доказів щодо СЕНД в Інтернеті і захист дітей-жертв і свідків у 

кримінальних провадженнях. Участь національних навчальних закладів має також створити 

можливості для вдосконалення відповідних національних навчальних програм у світлі 

майбутнього модуля, підготовленого EndOCSEA, який буде адаптований до всіх національних 

контекстів. Нарешті, цей захід має сприяти прийняттю вищезазначеного майбутнього 

законопроекту відповідно до Лансаротської конвенції. 

Учасники 

У заході візьмуть участь представники і представниці Національної поліції України, 

прокурори та судді, а також державні установи (Міністерства, навчальні заклади), 

щонайменше 40 учасників з різних регіонів України. 

Будуть також запрошені громадські організації, що працюють в цій галузі на підтримку 

потерпілих і свідків.  

Адміністративні заходи  

Вебінар проходитиме онлайн на платформі KUDO з синхронним перекладом з/на 

українську/англійську мови. Він буде організований 5 жовтня з 14.00 до 17:00 за 

східноєвропейським літнім часом (GMT + 3). Для забезпечення правильного використання 

платформи KUDO учасникам пропонується підключитися на 30 хвилин раніше (13.30). 
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Програма 

Понеділок, 5 жовтня 2020 Року 

14:00 

Модератор: Стефані БУРЕЛ, старший керівник проекту EndOCSEA@Europe 

 

Вступне слово 

• Тетяна Ковальчук  

Заступник міністра внутрішніх справ України 

• Лариса Зуб 

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної 

діяльності Національної Поліції України 

14:15 

Сесія 1: Представлення визначень, тенденції СЕНД в Інтернеті та 

пов'язаних з ними кримінальні процедур: фокус на матеріалах, що 

містять сексуальне насильство над дітьми та грумінгу  

• Райка Влахович, екс-прокурор Великобританії, незалежний експерт 

Ради Європи (30 хвилин) 

Відповіді на запитання (10 хвилин) 

 

14:55 Перерва (5 хвилин)  

15:00 

Сесія 2: Розслідування СЕНД і Інтернеті - заходи для отримання 

електронних доказів в контексті СЕНД в Інтернеті 

• Райка Влахович (35 хвилин), екс-прокурор Великобританії, незалежний 

експерт Ради Європи 

Відповіді на запитання (10 хвилин) 

 

15:45 

Сесія 3: Всебічна підтримка жертв і свідків 

• Марія Андріані Костопулу, юрист, незалежний експерт Ради Європи (35 

хвилин)  

Відповіді на запитання (10 хвилин) 

16:30 Висновки і підведення підсумків  

 

Контакти: 

Стефані БУРЕЛ 

Старший керівник проекту 

Відділ з прав дитини 

Email: stephanie.burel@coe.int 

Овідіу МАДЖИНА  

Керівник проекту 

Офіс Ради Європи в Бухаресті з питань боротьби з кіберзлочинністю / Відділ з прав 

дитини 

Email: ovidiu.majina@coe.int 

 

 

mailto:ovidiu.majina@Coe.int
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Ольга Калашник 
Старший керівник проекту 
Офіс Ради Європи в Києві 
Email: olga.kalashnyk@coe.int 

 
Оксана Пугач 
Асистент проекту 
Офіс Ради Європи в Києві 
Email: oksana.pugach@coe.int 
 
Александра СЛАВЕ 

Асистент проекту 

Офіс Ради Європи в Бухаресті з питань боротьби з кіберзлочинністю / Відділ з прав 

дитини 

Email: alexandra.slave@coe.int  
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