
Протокол № 4 

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

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

 

 

14.06.2022 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 

Слободян Володимир Юрійович – прокурор Жмеринської окружної прокуратури 

Вінницької області 

 

Запрошені: поліцейський офіцер громади Карий Владислав Вікторович (м. Бар).  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Проблемні питання взаємодії суб’єктів з надання допомоги постраждалим від 

домашнього насильства у Барській міській територіальній громаді. 

 

2. Про статистику випадків вчинення домашнього насильства під час воєнного стану по 

Барській міській територіальній громаді.  

 

3. Особливості роботи мультидисциплінарної мобільної команди (Бар ММК) допомоги 

постраждалим від військових дій при КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської 

міської ради. 



 

 По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

      Марущак Т. Л., секретаря координаційної ради, яка інформувала присутніх про 

організацію надання соціальних послуг по зареєстрованим фактам домашнього насильства 

відповідно до наданих повноважень та звернула увагу на проблемних питаннях взаємодії 

суб’єктів з надання допомоги постраждалим від домашнього насильства у Барській міській 

територіальній громаді. 

 

     ВИРІШИЛИ:  

     Інформацію Марущак Т. Л. взяти до відома. Членам координаційної ради - 

вдосконалювати механізм взаємодії суб’єктів щодо попередження насильства та насильства 

за ознакою статі, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. 

 

 

По другому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

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

ГУНП у Вінницькій області, який інформував присутніх про ситуацію рівня домашнього 

насильства в Барській міській територіальній громаді під час воєнного стану. А саме, що з 

початку воєнного стану до відділу поліції надійшло 98 звернень щодо домашнього 

насильства, в т.ч. від: дітей – 0; жінок – 93; чоловіків – 5. Уповноваженим підрозділом 

поліції винесено 18 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Складено 

адміністративних протоколів про адміністративне правопорушення, передбачених ст. 173-2 

КУпАП – 52. 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. взяти до відома. 

 

 

По третьому питанню 

 

     СЛУХАЛИ:  

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

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

насильства за ознакою статі, яка розповіла про особливості роботи мультидисциплінарної 

мобільної команди (Бар ММК) допомоги постраждалим від військових дій при КУ “Центр 

надання соціальних послуг” Барської міської ради. До складу команди входять психолог, 

соціальний працівник, юрист, медик та водій. Дана команда створена міжнародним 

благодійним фондом “Українська фундація громадського здоров’я” спільно з Дитячим 



фондом ООН (ЮНІСЕФ) у відповідь на гуманітарну кризу, спричинену вторгненням 

збройних сил Російської Федерації в Україну і складається.        

      На закінчення Голова координаційної ради, Микола Мандрика звернувся до присутніх з 

проханням обов’язково здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

з метою вчасного виявлення і недопущення ситуацій, що призводять до випадків 

домашнього насильства в сім’ї.  

     

     ВИРІШИЛИ:  

     Інформацію Смотрицької Л. К. взяти до відома. Інформувати населення про роботу 

мультидисциплінарної мобільної команди (Бар ММК) допомоги постраждалим від 

військових дій при КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської міської ради. 

        

 

 

 

Голова координаційної ради                                                      Микола Мандрика 

 

Секретар координаційної ради                                                  Тетяна Марущак 

 


