
 

Протокол № 3 

засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

 

 

01.02.2022 року  м. Бар 

 

 

Присутні:  

 

Мандрика Микола Іванович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова координаційної ради  

 

Кушнір Тамара Олексіївна - начальник управління соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради, заступник голови координаційної ради  

 

Марущак Тетяна Леонідівна - директор КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської 

міської ради, секретар координаційної ради 

 

Члени координаційної ради: 

 

Предиткевич Лілія Василівна – начальник служби у справах дітей Барської міської ради 

Сторожук Алла Миколаївна – начальник відділу освіти Барської міської ради 

Гапонюк Людмила Василівна – начальник відділу культури, молодіжної політики, спорту та 

туризму Барської міської ради 

Янчевська Інна Олександрівна - головний спеціаліст управління соціальної політики та 

охорони здоров’я Барської міської ради 

Дергоусов Сергій Миколайович - начальник сектору превенції відділу поліції №1 

Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області 

Орищук Сергій Юрійович - начальник відділу “Барське бюро правової допомоги”  

Вінницького місцевого центру з надання безоплатної  вторинної правової допомоги 

Костенко Олександр Сергійович – головний лікар КНП “Барська міська лікарня” 

Чмих Олександр Володимирович – староста Балківського старостинського округу 

Придиус Анатолій Михайлович – староста Гармаківського старостинського округу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на 

території Барської міської територіальної громади відділенням поліції №1 Жмеринського 

відділу поліції ГУНП у Вінницькій області у 2021році.  

 

2. Про необхідність впровадження у Барській міській територіальній громаді чіткого 

алгоритму дій усіма суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та дотримання термінів інформування 

про виявлені факти вчинення насильства.  
 

3. Про організацію надання соціальних послуг спеціалізованою службою первинного 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської міської 

ради. 
 



    

По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

Дергоусова С. М., начальника сектору превенції відділу поліції №1 Жмеринського РВП 

ГУНП у Вінницькій області, який інформував присутніх про те, що у 2021 році до відділу 

поліції надійшло 370 звернень щодо домашнього насильства, в т.ч. від: дітей – 0; жінок – 

342; чоловіків – 28. Уповноваженим підрозділом поліції винесено 16 термінових заборонних 

приписів стосовно кривдників. Складено адміністративних протоколів про адміністративне 

правопорушення, передбачених ст. 173-2 КУпАП – 170. Кількість осіб, які перебували у 2021 

р. на обліку з приводу домашнього насильства 130 особи, в т.ч.: чоловіків – 105, жінок – 25. 

Також, працівниками відділу поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області 

проводиться профілактична робота з сім'ями для попередження насильства в сім'ї. 

 

  

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Дергоусова С. М., щодо статистики фактів домашнього насильства прийняти до 

відома.  

 

 

По другому питанню 

 

СЛУХАЛИ:  

 

      Кушнір Т.О., начальника управління соціальної політики та охорони здоров’я Барської 

міської ради, яка повідомила що у 2021 році до управління надійшло від органів 

Національної поліції 14 повідомлень про вчинення домашнього насильства.  5 з них  

надійшли із порушенням термінів визначених у законодавстві, але не зважаючи на це,  були 

відпрацьовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №658 від 22 серпня 2018 

року «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі». 

      Враховуючи кількість звернень постраждалих від домашнього насильства до відділення 

поліції і кількість отриманих повідомлень, рекомендувала працівникам Національної поліції 

активізувати роботу. 

      Наголосила, що зміцнення системи координації, профілактики та протидії домашньому 

насильству є першочерговою задачею і спонукає до спільної продуктивної інформаційно-

просвітницької роботи та чіткого алгоритму дій суб’єктів, що з здійснюють заходи у сфері 

попередження насильства та насильства за ознакою статі. 

 

  
ВИРІШИЛИ: 

   1. Усім суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі покращувати рівень взаємодії та інформування. 

    2. Працівникам відділу поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області 

надавати відповідальній особі з прийому і реєстрації заяв і повідомлень про вчинення 

домашнього насильства інформацію по усіх фактах вчинення домашнього насильства, і у 

визначений термін. 
 

 

 

 

 



 

По третьому питанню 

 

СЛУХАЛИ:  

Смотрицьку Л.К., завідувача спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, яка повідомила членів ради про організацію надання соціальних послуг по 

зареєстрованим фактам домашнього насильства відповідно до наданих повноважень, 

наголосила на проблемних питаннях.  

Звернулася до присутніх старост із проханням донести до жителів старостинських округів 

інформацію про те, що у громаді працює спеціалізована служба первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, які завжди готові надати допомогу. 

 

     ВИРІШИЛИ:  

     Інформацію Смотрицької Л. К. взяти до уваги. Усім суб’єктам, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

покращувати рівень взаємодії, інформування.  

 

 

 

 

 

Голова координаційної ради                                                       Микола Мандрика 

 

Секретар координаційної ради                                                   Тетяна Марущак 

 


