
Протокол № 5 

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

насильству та протидії торгівлі людьми  

 

 

21.09.2022 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  

 

Янчевська Інна Олександрівна - головний спеціаліст управління соціальної політики та охорони 

здоров’я 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 

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

міської ради 

Смотрицька Людмила Костянтинівна – завідувач спеціалізованої служби первинного 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства КУ 

“Центр надання соціальних послуг” Барської міської ради 

Ковальчук Ігор Юрійович – заступник начальника ВП №1 Жмеринського відділу поліції 

ГУНП у Вінницькій області з превентивної діяльності 

Слободян Володимир Юрійович – прокурор Жмеринської окружної прокуратури Вінницької 

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” Барської 

міської ради 

Холява Оксана Миколаївна – староста Комаровецького старостинського округу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про статистику випадків вчинення домашнього насильства по Барській міській територіальній 

громаді та проблемні питання взаємодії суб’єктів з надання допомоги постраждалим від 

домашнього насильства та органів поліції у Барській міській територіальній громаді. 

2. Про реалізацію завдань просвітницької роботи в закладах освіти, спрямованих на запобігання 

та протидію торгівлі та жорстокому поводженню з дітьми.  

3. Про право на встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми особам, які 

незаконно утримувалися або перебували в полоні, таким чином могли бути використані у 

збройному конфлікті відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», статті 149 

Кримінального кодексу України. 

 

 



По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

        Ковальчука І. Ю., заступника начальника ВП №1 Жмеринського відділу поліції ГУНП у 

Вінницькій області з превентивної діяльності, який інформував присутніх про ситуацію рівня 

домашнього насильства в Барській міській територіальній громаді. Станом на 21.09.2022 року 

до відділу поліції надійшло 90 звернень щодо домашнього насильства, в т.ч. від: дітей – 0; жінок 

– 76; чоловіків – 14. Уповноваженим підрозділом поліції винесено 18 термінових заборонних 

приписів стосовно кривдників. Кількість осіб, які перебувають на обліку з приводу вчинення 

насильства в сім’ї – 52.  

         Мандрику М. І., голову координаційної ради, який звернув увагу присутніх на необхідність 

скоординованості дій для проведення невідкладних заходів реагування на факти вчинення 

насильства, своєчасного взаємного інформування суб’єктів, надання дієвої допомоги 

постраждалій особі, та організації роботи у сфері запобігання насильству. Також зазначив, що 

взаємне інформування про факти насильства у випадках, передбачених Законами України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків» та Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, проводиться не пізніше однієї 

доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти з подальшим письмовим 

підтвердженням. Микола Іванович запропонувала членам Координаційної ради надавати свої 

пропозиції щодо удосконалення роботи по даному напряму. 

         Холяву О. М., старосту Комаровецького старостинського округу, яка наголосила на тому, 

що саме співпраця органів поліції та старост громад буде сприяти попередженню вчиненню 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі на ввірених їм територіях, як над особами 

жіночої статі, так і над дітьми.    

Слободяна В. Ю., прокурора  Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області, який 

довів до відома присутніх, що подання повідомлень органами поліції про вчинення домашнього 

насильства уповноваженій особі Барської міської ради із зазначенням прізвищ, адрес 

проживання, дати народження, паспортних даних є неправомірним, так як це є порушенням 

Закону України «Про захист персональних даних».  Також, запропонував створити закриту групу 

в месенджері Telegram для інформування членів координаційної ради про випадки вчинення 

насильства в громаді. Черговий поліції повинен повідомляти у месенджері про випадки вчинення 

домашнього насильства, зазначаючи адресу і номер телефону постраждалої особи.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Ковальчука І. Ю. взяти до відома.  

2. Взяти до уваги інформацію Слободяна В. Ю. щодо подання повідомлень органами поліції 

та у зв’язку із цим опрацювати механізм надання даних повідомлень.    

3. Доручити секретарю координаційної ради Янчевській І. О. створити закриту групу в 

месенджері Telegram для взаємного інформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

 

 



 

По другому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

 Франчук Н. В., психолога КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Барської міської ради», яка повідомила присутніх про профілактику правопорушень, 

злочинності, наркоманії в закладах загальної середньої освіти Барської міської ради у 2022– 2023 

навчальному році відділом освіти та ювенальним офіцером поліції Барського відділення поліції. 

 Налагоджена тісна співпраця з поліцейськими офіцерами  Барської громади - Карим 

Владиславом Вікторовичом та Надзіваним Олександром Івановичом з питань профілактики 

правопорушень, булінгу, адиктивної  поведінки тощо. 

 За потреби проводяться інформаційно-роз’яснювальні наради для заступників директорів з 

виховної роботи, практичних психологів та соціальних педагогів з питань алгоритму дій між 

суб’єктами взаємодії з питання протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, 

щодо психологічного та соціально-педагогічного супроводу дітей із неблагополучних сімей та 

сімей, що опинились в складних життєвих обставинах  із залученням працівників Служби у 

справах дітей Барської міської ради, відділенням соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю, відділом спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного 

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

статі КУ «Центра надання соціальних послуг» Барської міської ради. 

     На заклади освіти Барської громади надіслано номера телефонів вищевказаних служб та 

безкоштовної психологічної допомоги Вінницького обласного центру соціальних служб. 

В інформаційних куточках навчальних закладів розміщено телефони Національної дитячої 

«гарячої» лінії 116 111 та 0 800 500 225, та Національної «гарячої» лінії з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 123, Урядової гарячої 

лінії з попередження домашнього насильства 1547.   

Відповідно до ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

заклади освіти є суб’ктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Керівниками закладів загальної середньої освіти,  на рівні навчального закладу 

призначено наказами відповідальних осіб з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству та булінгу в навчальному закладі. 

 

     ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Франчук Н. В. взяти до відома. 

 

По третьому питанню 

 

     СЛУХАЛИ:  

 Янчевську І. О., секретаря координаційної ради, яка повідомила присутніх про право на 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми особам, які незаконно 

утримувалися або перебували в полоні, таким чином могли бути використані у збройному 

конфлікті відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», статті 149 

Кримінального кодексу України. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

встановлюється на строк до двох років.                       



     Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на 

забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання: 

1) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання; 

2) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми 

на строк до трьох місяців; 

3) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, 

встановленому Цивільним кодексом України; 

4) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

5) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку. 

 

Громадянам за інформацією та консультацією необхідно звертатися до відділу з питань 

соціального захисту населення управління соціальної політики та охорони здоров’я Барської 

міської ради. В Україні діє Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та 

консультування мігрантів - 527 та Національна гаряча лінія «Ла Страда Україна» з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116123.     

           

     ВИРІШИЛИ:  

     Інформацію Янчевської І. О. взяти до відома та доручити їй висвітлити на сайті Барської 

міської ради. 

        

 

 

Голова координаційної ради                                                      Микола МАНДРИКА 

 

Секретар координаційної ради                                                  Інна ЯНЧЕВСЬКА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

