
Протокол № 2 

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

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

 

 

10.12.2021 року  м. Бар 

 

 

Присутні:  

 

Мандрика Микола Іванович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова координаційної ради  

 

Кушнір Тамара Олексіївна - начальник відділу 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 відділу 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 виконання Плану заходів до проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти 

насильства”, затвердженого розпорядженням заступника голови Барської міської ради від 

24.11.2021 року № 169-Р. 

  

2. Про здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

уповноваженим підрозділом органу Національної поліції згідно Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 року № 658.  

 

        

 



По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

 Янчевську І. О., головного спеціаліста відділу соціальної політики та охорони здоров’я 

Барської міської ради про виконання Плану заходів до проведення Всеукраїнської акції “16 

днів проти насильства”, затвердженого розпорядженням заступника міського голови від 

24.11.2021 р. № 169-Р. Доповідач акцентувала увагу на проведенні вуличної акції за участю 

представників міжвідомчої взаємодії.  

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

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

насильства за ознакою статі про виконання Плану заходів до проведення Всеукраїнської 

акції “16 днів проти насильства”, затвердженого розпорядженням заступника міського 

голови від 24.11.2021 р. № 169-Р (звіт про виконання Плану заходів додається).  

     ВИРІШИЛИ:  

Інформацію про виконання Плану заходів до проведення Всеукраїнської акції “16 днів 

проти насильства” взяти до відома. 

 

 

По другому питанню 

 

СЛУХАЛИ:  

 

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

ГУНП у Вінницькій області про здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству уповноваженим підрозділом органу Національної поліції згідно 

Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 658. Присутні ознайомилися зі 

статистикою станом на 10 грудня 2021 року, а саме: на обліку перебуває 134 кривдники, 

однією із них є жінка. За період проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти 

насильства” зареєстровано 20 звернень на вчинення домашнього насильства, із них 15 

підтвердилися. Термінові заборонні приписи не виносилися. 

  

     ВИРІШИЛИ:  

Інформацію про здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

уповноваженим підрозділом органу Національної поліції згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 року № 658 взяти до відома. 

 

 

Голова координаційної ради                                                     Микола Мандрика 

Секретар координаційної ради                                                 Тетяна Марущак 

 


