
Протокол № 1 

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

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

 

 

22.09.2021 року  м. Бар 

 

 

Присутні:  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова 

координаційної ради Мандрика Микола,  

начальник відділу соціальної політики та охорони здоров’я, заступник голови 

координаційної ради  Кушнір Тамара,  

директор КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської міської ради, секретар 

координаційної ради Тетяна Марущак, 

завідувач спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування 

осіб, які постраждали від домашнього насильства Смотрицька Людмила, 

головний спеціаліст служби у справах дітей Гуршал Тетяна,  

психолог КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської 

ради» Франчук Наталія,  

головний спеціаліст відділу соціальної політики та охорони здоров’я  Янчевська Інна, 

начальник відділу “Барське бюро правової допомоги”  Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної  вторинної правової допомоги Орищук Сергій,  

заступник головного лікаря з поліклінічної роботи КНП “Барська міська лікарня” Лещенко 

Олена,  

староста Балківського старостинського округа Чмих Олександр,  

староста Гармаківського старостинського круга Придиус Анатолій.  

 

Відсутні:  

начальник відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму Барської міської ради 

Гапонюк Людмила, член координаційної ради. 

Запрошені:  

поліцейські офіцери громади Карий Владислав (м. Бар) та Надзіваний Олександр 

(Ялтушківський старостинський округ). 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про основні напрямки роботи при взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України №658 від 22.08.2018 року. 

  

2. Про проведення заходів у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» з 25 листопада по 10 грудня згідно Комплексної програми підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі 

людьми на 2021-2025 роки Барської міської ради та Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми 18 жовтня. 

 

       



 

По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

       Заступника голови координаційної ради, начальника відділу соціальної політики 

та охорони здоров’я Барської міської ради Кушнір Тамару, яка ознайомила присутніх із 

положенням про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при Барській міській раді, та її  

складом, повідомила про необхідність скоординованих 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.  

          Наголошено на те, що взаємне інформування про факти насильства у випадках, 

передбачених Законами України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

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.  

       Зазначено, що зміцнення системи координації, профілактики та протидії домашньому 

насильству є першочерговим завданням ради і це 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 покращити рівень взаємодії, інформування, 

розповсюдження інформації. Працівникам Барського відділення поліції №1 Жмеринського 

районного відділу поліції ГУНП в Вінницькій області звернути увагу на своєчасне подання 

інформації про факти вчинення домашнього насильства відділу соціальної політики та 

охорони здоров’я Барської міської ради. 

2.  Розробити “дорожню карту” для осіб, що постраждали від домашнього насильства і 

насильства за ознакою статі. Усім суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі надати відповідні дані для 

коректного заповнення “дорожньої карти”. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно.  

 

       По другому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

       Члена координаційної ради, головного спеціаліста відділу соціальної політики та  

охорони здоров’я Барської міської ради Янчевську Інну, яка ознайомила присутніх із 

запланованими заходами у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» з 25 листопада до 10 грудня згідно Комплексної програми підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі 

людьми на 2021-2025 роки Барської міської ради та проведення заходів до Європейського 

дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня згідно Плану заходів до Всесвітнього дня 

протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 

затвердженого розпорядженням міського голови 14.07.2021 р. № 112-Р.  



ВИСТУПИЛИ:   

Смотрицька Людмила - завідувач спеціалізованої служби первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 
запропонувала продемонструвати на міському відеоборді соціальні ролики до проведення 

заходів в рамках акції “16 днів проти насильства” зняті учнями Мигалівецького НВК “ЗЗСО 

І-ІІ ст.- ЗДО” ім. А. Гарматюка, Луко-Барського “ЗЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО” та студентами 

Барського гуманіторно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1.  Прийняти до відома проведення заходів у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» з 25 листопада до 10 грудня згідно Комплексної програми підтримки 

сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на 2021-2025 роки Барської міської ради комунальній установі “Центр 

надання соціальних послуг” та відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму 

Барської міської ради та продемонструвати на міському відеоборді соціальні ролики до 

проведення заходів в рамках акції “16 днів проти насильства” зняті учнями Мигалівецького 

НВК “ЗЗСО І-ІІ ст.- ЗДО” ім. А. Гарматюка, Луко-Барського “ЗЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО” та 

студентами Барського гуманіторно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.  

 

2.  Відділам Барської міської ради: освіти, культури, молодіжної політики, спорту та 

туризму забезпечити проведення заходів згідно Плану заходів до Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно.  

 

 

 

Голова координаційної ради                                              Микола Мандрика 

Секретар координаційної ради                                          Тетяна Марущак 


