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У статті розкриваються історичні передумови створення та розвитку дитячих колоній для 
неповнолітніх у СРСР, їх місце в процесі боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю. 
З моменту створення у 1918 р. дитячих колоній їхнє основне завдання полягало в організації 
навчального процесу для неповнолітніх, хоча на практиці основний акцент робився на трудовому 
вихованні та залученні до праці безпритульних дітей. Формально такі установи для неповнолітніх 
стали закладами соціалізації безпритульних та бездоглядних дітей, звільнених з колоній. Встановлено, 
що утримання неповнолітніх у трудових колоніях мало на меті, по-перше, ізолювати їх від впливу 
дорослих злочинців, особливо рецидивістів; по-друге, через працю та навчально-виховний процес 
сформувати повноцінних членів суспільства. Юридично першим нормативно-правовим актом, яким 
затверджено правовий статус дитячих колоній для неповнолітніх був Виправно-трудовий кодекс 
від 16 жовтня 1924 р. У відповідності до задекларованих у ньому положень усі неповнолітні, які 
перебували в дитячих трудових колоніях, поділялися на кілька категорій згідно з віковою градацією, 
що діяла у приймальниках-розподільниках. Так само бралися до уваги морально-педагогічні 
здібності. Дитячі колонії входили до загальної системи виправно-трудових закладів, що регулювалися 
Виправно-трудовим кодексом, але відрізнялися різними типами режиму, який у них діяв. Дитячі колонії 
відрізнялися від класичних в’язниць наявністю системи освіти і трудового виховання. У колоніях 
відбувалося формування самодостатніх громадян, обізнаних зі своїми правами та обов’язками. 
Саме трудові колонії для неповнолітніх стали основним типом місць позбавлення волі неповнолітніх 
та безпритульних і бездоглядних дітей. Ці заклади мали не лише навчати малолітніх в’язнів трудових 
навичок, а й виховувати згідно з їхнім соціальним станом, віком, розумовими та психологічними 
здібностями. Дитячі трудові колонії стали складовою частиною ГУЛАГу. Станом на 1939 р. у цій 
системі функціонувало 50 колоній для неповнолітніх.

Встановлено, що для дитячих трудових колоній, дислокованих на території УРСР, була 
властива диференціація як щодо термінів ув’язнення за скоєні важкі злочини, так і щодо ізоляції 
неповнолітніх «рецидивістів» і порушників режиму. Формування мережі дитячих трудових колоній 
зумовлювалося як бажанням боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, так і спробою застосувати 
виховні та освітні заходи до осіб, позбавлених батьківської опіки, з одночасним використанням їх як 
дешевої робочої сили.

Ключові слова: дитячі трудові колонії, УРСР, безпритульні, бездоглядні, злочини неповнолітніх, 
правова система, законодавство.

Постановка проблеми. Радянська система права характеризувалася порушенням прав 
людини, в тому числі й порушенням прав неповнолітніх осіб. Закономірно, що в умовах утвер-
дження радянської влади, численних військових кампаній, складного соціально-економічного стано-
вища населення зросла злочинність серед неповнолітніх осіб. Серед останніх значним був відсоток 
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безпритульних та бездоглядних, адже у результаті Першої світової війни, громадянської війни й про-
цесу утвердження влади більшовиків значна кількість дітей залишилася сиротами. Як наслідок, 
виникла потреба у спеціалізованих закладах, куди можна було відправити на виховання та відбу-
вання ув’язнення осіб віком від 16 до 18 років. Наслідком стало формування мережі дитячих коло-
ній, які, як правило, орієнтувалися на трудове виховання неповнолітніх. У подальші десятиліття ці 
установи перетворилися на повноцінні заклади з утримання безпритульних і бездоглядних осіб, які 
займалися не тільки їх вихованням, а й використовували їх як безкоштовну робочу силу.

З огляду на зазначене доцільно прослідкувати процес становлення і розвитку подібних інсти-
туцій, а також їхнє місце у системі боротьби з дитячою бездоглядністю та безпритульністю в УРСР.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічною основою нашого дослідження 
стали праці А. Ашіна, А. Данєва, Є. Дробова, Г. Забрянського, Л. Крахмальник, Є. Мельникової, 
П. Михайленка, Л. Перцової та ін.

Постановка завдання. У статті розкриваються історичні етапи становлення та розвитку дитя-
чих колоній, а також визначаються місце і роль цих закладів у системі державної політики у сфері 
протидії і боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відкриття дитячих колоній започаткував Декрет 
«Про комісії для неповнолітніх» від 14 січня 1918 р., відповідно до якого ліквідовувалися суди та 
в’язниці для неповнолітніх, а всі діти, які перебували в колоніях, були звільнені (Ашін, 2008). Головне 
завдання дитячих колоній полягало в організації навчального процесу для неповнолітніх, хоча на 
практиці основний акцент робився на трудовому вихованні та залученні до праці безпритульних 
дітей. Формально такі установи для неповнолітніх стали закладами соціалізації безпритульних та 
бездоглядних дітей, звільнених з колоній. В одному із розпоряджень зазначалося, що «з в’язниць 
люди повинні виходити в життя озброєні знаннями; інакше їх знову затягне на дно непристосованість 
до нормальних способів існування» (Циркуляр Карательного отдела…, 1960).

В Україні першу трудову колонію для неповнолітніх відкрито під Києвом у червні 1919 р. (Михай-
ленко та ін., 1997). Утримання неповнолітніх у трудових колоніях мало на меті, по-перше, ізолювати 
їх від впливу дорослих злочинців, особливо рецидивістів; по-друге, через працю та навчально-вихов-
ний процес сформувати повноцінних членів суспільства.

У серпні 1920 р. відбувся перший Всеросійський з’їзд завідувачів виправних відділів, на якому 
прийнято спеціальну Постанову «Про трудові будинки і колонії для неповнолітніх, позбавлених волі». 
На підстави цієї постанови Наркомосвіти затвердив «Положення про трудові будинки для неповно-
літніх», у якому визначено їхню структуру та функціональну спрямованість. Власне, трудовий буди-
нок для неповнолітніх – це виховно-виправний і медико-педагогічний заклад зі встановленим режи-
мом, педагогічно доцільною системою покарань і заохочень, розподілом вихованців за розрядами 
з поступовим сходженням їх від нижчого до вищого, шкільним та виробничим навчанням, фізичним 
вихованням, розвитком різних форм самодіяльності та ін. (Перцова, 2000).

Усіх неповнолітніх, які перебували в дитячих трудових колоніях, поділяли на кілька категорій 
відповідно до вікової градації, що діяла у приймальниках-розподільниках. Так само бралися до уваги 
морально-педагогічні здібності. Єдиною відмінністю було те, що в дитячих трудових колоніях вихо-
ванці утримувалися до досягнення 20 років (Ашін, 2008).

Першим нормативно-правовим актом, яким затверджено правовий статус дитячих колоній 
для неповнолітніх, був Виправно-трудовий кодекс від 16 жовтня 1924 р. (Уголовно-исполнительная 
система…, 2004). У Кодексі вперше встановлено на території Української РСР правила діяльності 
колоній для неповнолітніх, які передбачали поєднання позбавлення волі і примусових робіт без утри-
мання під вартою (Уголовно-исполнительная система…, 2004). Одночасно завданнями колоній для 
неповнолітніх було здійснення превентивної діяльності серед неповнолітніх і недопущення злочин-
ності, бо неповнолітні в’язні, які перебували під слідством, у разі відсутності спеціальних для них 
установ повинні були утримуватися окремо від дорослих (Ашін, 2008). Відповідно, виправно-трудові 
установи для неповнолітніх створювалися у двох випадках: 1) для пристосування злочинця до умов 
співжиття шляхом виправно-трудового впливу, поєднаного із позбавленням волі; 2) для запобігання 
можливості скоєння подальших злочинів (Ашін, 2008).

Дитячі колонії входили до загальної системи виправно-трудових закладів, що регулювалися 
Виправно-трудовим кодексом, але відрізнялися різними типами режиму, який у них діяв. Характер-
ною рисою дитячих трудових колоній було те, що відповідно до кодексу передбачено можливість 
організації кількох підвидів таких установ, які, попри загальну виховну мету, орієнтувалися на специ-
фіку регіону (аграрний чи промисловий), вікову градацію утримувачів, їхні психологічні та фізіологічні 
дані, а саме: 1) будинки ув’язнення; 2) установи для застосування заходів соціального захисту меди-
ко-педагогічного характеру; 3) установи для застосування заходів соціального захисту медичного 
характеру (Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР, 1933).
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Дитячі колонії відрізнялися від класичних в’язниць наявністю системи освіти і трудового 
виховання. У колоніях відбувалося формування самодостатніх громадян, обізнаних зі своїми пра-
вами та обов’язками. Та все ж часто декларовані принципи організації роботи таких установ не 
відповідали реаліям, які в них існували. Насправді ж, основний час неповнолітні в’язні проводили 
у колгоспах чи виробництві.

Відповідно до розумових та фізіологічних здібностей утриманців дитячих колоній ділили на 
правопорушників-рецидивістів і власне правопорушників. Відокремлення рецидивістів від тих, хто 
вперше скоїв злочин, було вкрай ефективним і позитивним, оскільки запобігало поганому впливові 
та діяло як превентивний захід самого рецидиву. Недоліком, однак, було те, що впродовж першого 
місяця, коли неповнолітній опинився у дитячій колонії, він перебував у карантині, де проходив сані-
тарну обробку, лікувався та ін. Це було єдиним місцем, у якому рецидивісти та ті, хто вчинили право-
порушення вперше, могли спілкуватися і навіть готуватися до втечі.

Усі керівні функції в дитячій колонії виконував директор та очолювана ним педагогічна 
рада, до складу якої входили його помічники, всі вчителі та інструктори з виробничих професій, 
а також лікарі. О. Ашін звертав увагу на те, що у колоніях обов’язковою була присутність ліка-
ря-терапевта та лікаря-психіатра (Ашін, 2008). До їхньої компетенції не входив перегляд терміну 
перебування неповнолітнього в колонії, його збільшення чи зменшення. Рішення суду не підля-
гали оскарженню і не існувало факторів заохочення неповнолітніх через зразкову поведінку чи 
виконання трудових зобов’язань.

Ув’язнені у випадку виконання ними трудових зобов’язань отримували заробітну плату і могли 
нею користуватися, витрачати, але не більше, як три чверті суми. Такий підхід можна розглядати як 
початки економічного виховання неповнолітніх злочинців чи як засіб обмеження прав неповнолітніх, 
оскільки невідомо, що вони робили із залишком заробленої суми.

Основними засобами заохочення та покарання неповнолітніх утриманців дитячих колоній 
були відпустки за старанність та виконання трудового плану, і, відповідно, перебування упродовж 
тижня в карцері для тих, хто порушував трудовий розпорядок та загальні правила поведінки. 
У Виправно-трудовому кодексі передбачалася можливість організації у дитячих колоніях системи 
самоврядування як одного з елементів виховання, однак не запропоновано механізмів реалізації 
цього права.

Отже, у 1920-х рр. закладено основи створення дитячих колоній, а законодавство, що регу-
лювало їх функціонування, спиралося на норми Виправно-трудового кодексу 1924 р., порівняно 
ліберального з іншими нормами радянського права. Однак такий лібералізм призвів до того, що на 
початку 1930-х рр. в умовах формування надзвичайного тоталітарного законодавства затверджено 
новий Виправно-трудовий кодекс УСРС (1 серпня 1933 р.), який основним своїм завданням визначив 
«захист диктатури пролетаріату і здійснюваного ним соціалістичного будівництва від посягань з боку 
класово-ворожих елементів і порушень з боку як декласованих елементів, так і нестійких елементів із 
середовища трудящих» (Уголовный кодекс Советских республик…, 1924). Новий кодекс основними 
функціями колоній для неповнолітніх визначав:

1) створення для засуджених умов, що запобігають вчиненню ними дій, які завдають шкоди 
соціалістичному будівництву;

2) перевиховання і пристосовування неповнолітніх до умов трудового гуртожитку шляхом 
направлення їхньої праці на загальнокорисну мету і організацію цієї роботи на засадах поступо-
вого наближення примусової праці до добровільної на основі соцзмагання і ударництва (Уголовный 
кодекс Советских республик…, 1924).

Саме трудові колонії для неповнолітніх стали основним типом місць позбавлення волі непов-
нолітніх та безпритульних і бездоглядних дітей. Ці заклади мали не лише навчати малолітніх в’язнів 
трудових навичок, а й виховувати згідно з їхнім соціальним станом, віком, розумовими та психологіч-
ними здібностями.

На долі підлітків негативно вплинув Закон від 7 квітня 1935 р. «Про заходи боротьби зі злочин-
ністю неповнолітніх», відповідно до якого встановлено кримінальну відповідальність неповнолітніх 
за певну категорію злочинів з 12-річного віку. Це призвело до розширення категорії злочинів, за які 
передбачено кримінальну відповідальність, а тому замість виховно-трудових закладів почали фор-
мувати колонії для неповнолітніх. Традиційний репресивний підхід радянської влади до вирішення 
більшості суспільних питань призвів, на думку російської дослідниці Г. Тоскіної, до політизації кримі-
нальної політики, що особливо проявлялося в боротьбі зі злочинністю серед безпритульних і бездо-
глядних (Тоскіна, 2005).

Згідно з прийнятою 31 травня 1935 р. Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП (б) «Про ліквідацію 
дитячої безпритульності і бездоглядності», у системі НКВС сформовано установи для неповнолітніх – 
дитячі трудові колонії. За цією Постановою створено також Відділ трудових колоній, який відповідав 
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за організацію приймальників-розподільників, ізоляторів і трудових колоній для неповнолітніх без-
притульних (Ашін, 2008).

Колонії для неповнолітніх перетворилися на заклади надання юним злочинцям трудових про-
фесій і залучення їх до суспільно корисної праці, а саме: формування у засуджених підлітків пере-
конання про необхідність праці; здобуття кожним вихованцем професії, формування різноманітних 
трудових навичок; професійна орієнтація на перспективу; визначення спеціальності, що відповідала 
б індивідуальним здібностям і особистісним особливостям засудженого; пошук оптимальних шляхів 
соціалізації, що сприятимуть опануванню професії (Крахмальник, 1963).

Однак репресивна політика 1930-х рр. перетворила неповнолітніх злочинців на інструмент 
ідеологічної боротьби. Є. Мельникова з цього приводу зазначила, що «боротьба зі злочинністю 
неповнолітніх використовувалася як спосіб виявлення ворогів народу насамперед серед батьків» 
(Мельникова, 2001). Це призвело до посилення міри кримінальної відповідальності за скоєні злочини 
і відповідний поділ дитячих трудових колоній на заклади закритого і відкритого типу. У колоніях від-
критого типу діяли комсомольські та піонерські організації, у яких, наприклад, станом на 1 березня 
1940 р. налічувалось 4126 піонерів і 1075 членів ВЛКСМ (Пихалов).

У колоніях закритого типу в умовах суворого режиму утримувалися неповнолітні злочинці віком 
від 12 до 18 років, які мали дві й більше судимостей.

Дитячі трудові колонії стали складовою частиною ГУЛАГу. Станом на 1939 р. у цій системі 
функціонувало 50 колоній для неповнолітніх. У них перебувало понад 155 тис. підлітків віком 
від 12 до 18 років, з яких понад 68 тис. були направлені судами, а понад 86 тис. – відносилися до 
категорії «важких» підлітків (Пихалов). В роки Другої світової війни РНК СРСР ухвалила 15 червня 
1943 р. дві постанови: «Про посилення боротьби з дитячою безпритульністю, бездоглядністю і хулі-
ганством» та «Про трудове влаштування підлітків, старших за 14 років, – вихованців дитячих будин-
ків, трудових колоній НКВС і дітей, що залишилися без батьків» (Данев, 1948). На виконання цих 
директив неповнолітнім, яких направляли на виробництво, почали видавати документи, що засвідчу-
вали особу, а більшість виховних колоній, де перебували особи, старші за 14 років, було переформа-
товано у трудові (Дробов, 2012).

З огляду на масові порушення неповнолітніх і характер цих порушень 15 червня 1943 р. видано 
Постанову РНК СРСР «Про посилення боротьби з дитячою безпритульністю, бездоглядністю і хулі-
ганством», яка передбачала створення дитячих трудових виховних колоній. До них направляли 
неповнолітніх віком від 11 до 16 років, а саме: 1) безпритульних, які взагалі не мали батьків або 
тривалий час проживали без батьків і не мали сталого місця проживання; 2) затриманих за дрібне 
хуліганство, дрібні крадіжки та інші незначні злочини, за які порушувати кримінальні справи було 
недоцільно; 3) вихованців дитячих будинків, які систематично порушували внутрішній розпорядок 
і дезорганізовували навчально-виховний процес у дитячому будинку (Забрянский, 2000). Офіційне 
запровадження нового типу дитячих колоній потребувало й відповідних організаційних змін. Тому 
до 15 червня 1943 р. на базі існуючого Відділу колоній для неповнолітніх у структурі Управління 
виправно-трудових колоній ГУЛАГу створено самостійний Відділ НКВС СРСР боротьби з дитячою 
безпритульністю та бездоглядністю.

Станом на червень 1944 р. у звільнених від нацистських окупантів областях України уже функ-
ціонували 4 дитячі трудові виправні колонії на 1300 місць, зокрема: Бучанська (Київська область) для 
дівчат на 300 місць і 3 колонії для хлопців: Привільнянська (Дніпропетровська область) на 400 місць, 
Ново-Желанівська (Сталінська область) на 300 місць і Курязька (Харківська область) на 300 місць 
(Докладные записки..., 1945). До кінця 1945 р. їхня кількість на території УРСР зросла до 8, з яких 
3 мали статус трудових колоній на 1200 місць.

На кінець 1947 р. у дитячих трудових колоніях та дитячих трудових виправних колоніях перебу-
вали 5694 «педагогічно і соціально запущених» неповнолітніх, а ще 2 тис. очікували направлення до 
ДТК, оскільки три додаткові колонії перебували у стадії створення (Проэкт постановления…, 1947).

Станом на лютий 1952 р. в УРСР діяли 25 дитячих колоній, з яких 16 – виховних і 9 – трудових 
(Вопросы МВД и МГБ…, 1952). А станом на 1 червня 1956 р. налічувалося 24 дитячих колонії, з яких 
13 – трудових і 11 – виховних (Информации…, 1956).

Збільшення кількості трудових колоній відбулося у результаті реорганізації чотирьох виховних 
колоній у трудові і створення трудової колонії з особливим режимом в Ізяславі.

Початок 1950-х років характеризується позитивною тенденцією у ДТК. Останні почали пере-
давати власні підсобні господарства у відання УМВС в областях і районах, що призвело до лікві-
дації частини виробничих активів, і приділяли більшу увагу виховному та освітньому складникам. 
У 1952 р. виробнича діяльність у колоніях повністю припинилася. Усе фінансування ДТК взяла на 
себе держава, однак на практиці ці заклади перебували на фактичному самоутриманні, а тому непо-
внолітні, які відбували покарання, продовжували працювати (Славко, с. 171).
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Важливо відзначити, що для дитячих трудових колоній, дислокованих на території УРСР, була 
властива диференціація як щодо термінів ув’язнення за скоєні важкі злочини, так і щодо ізоляції 
неповнолітніх «рецидивістів» і порушників режиму. Зокрема, для утримання хлопців, засуджених 
на термін понад 10 років позбавлення волі, призначалися Дрогобицька й Харківська колонії, а для 
дівчат – Качанівська колонія. Упродовж 1955 р. та за 5 місяців 1956 р. на термін до 10 років засуджено 
1090 підлітків, а понад 10 років – 362 (Андрухів, 2018).

Таким чином, статистичні дані свідчать, що наприкінці 1950-х років як в УРСР, так і в західних 
областях активізувалася тенденція до зменшення кількості злочинів, учинених неповнолітніми віком 
від 12 до 18 років, а за скоєними злочинами показники в західних областях були у 2–3 рази меншими, 
ніж в інших регіонах України. Цьому сприяли як традиційні уклади минулого, так і аграрний характер 
областей та обласних центрів, за винятком Львова, де зафіксовано основну частку всіх показників, 
пов’язаних зі злочинністю неповнолітніх.

Висновки. Дитячі трудові колонії, які почали формуватися у 1920-х рр., пройшли тривалу інсти-
туційну та функціональну еволюцію, а основними нормами права, що регулювали їхню діяльність, 
були Виправно-трудовий кодекс (1924 і 1933 рр.), а також низка постанов вищих органів радянської 
влади, що спрямовувалися на попередження, боротьбу та кримінальне покарання неповнолітніх за 
скоєні злочини. Формування мережі дитячих трудових колоній зумовлювалося як бажанням боротьби 
зі злочинністю серед неповнолітніх, так і спробою застосувати виховні та освітні заходи до осіб, поз-
бавлених батьківської опіки, з одночасним використанням їх як дешевої робочої сили.

Andrukhiv O. Historical prerequisites, legal status and peculiarities of activities of children’s 
colonies for minors in the USSR

The article reveals the historical preconditions for the creation and development of children’s colonies 
for minors in the USSR, their place in the process of combating child homelessness and neglect. Since 
the establishment of children’s colonies in 1918, their main task has been to organize the educational 
process for minors, although in practice the main emphasis was on labor education and the involvement 
of homeless children. Formally, such institutions for minors became institutions for the socialization of 
homeless and neglected children released from colonies. It was established that the detention of juveniles in 
labor colonies was intended, first, to isolate them from the influence of adult criminals, especially recidivists; 
secondly, through work and the educational process to form full members of society. Legally, the first 
legal act approving the legal status of juvenile colonies was the Correctional Labor Code of October 16, 
1924. In accordance with the provisions declared in it, all juveniles in child labor colonies were divided into 
several categories, respectively to the age gradation that operated in the receivers-distributors. Moral and 
pedagogical abilities were also taken into account. Children’s colonies were part of the general system of 
correctional facilities, which were regulated by the Correctional Labor Code, but differed in different types 
of regime in which they operated. Children’s colonies differed from classical prisons in their education 
and labor education. Self-sufficient citizens aware of their rights and responsibilities were formed in the 
colonies. It is the labor colonies for juveniles that have become the main type of places for juveniles and 
homeless and neglected children. These facilities were not only to teach juvenile prisoners labor skills, but 
also to educate them according to their social status, age, mental and psychological abilities. Children’s 
labor colonies became part of the Gulag. As of 1939, there were 50 juvenile colonies in this system.

It was established that children’s labor colonies stationed in the territory of the Ukrainian SSR were 
differentiated both in terms of terms of imprisonment for serious crimes and in terms of isolation of juvenile 
“recidivists” and violators of the regime. The formation of the network of children’s labor colonies was 
conditioned both by the desire to combat juvenile delinquency and by the attempt to apply educational 
measures to persons deprived of parental care, while using them as cheap labor.

Key words: children’s labor colonies, USSR, homeless, neglected, juvenile crimes, legal system, 
legislation.
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