
Протокол № 6 

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

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

 
 

05.12.2022 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     -     завідувач спеціалізованої служби          

Костянтинівна                                     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 (за згодою)                                                                       

Слободян Володимир Юрійович  -   прокурор  Жмеринської окружної  

                                                              прокуратури Вінницької області (за згодою)                                                            

Орищук Сергій Юрійович            -    начальник відділу “Барське бюро правової   

                                                              допомоги” Вінницького місцевого центру з   

                                                              надання безоплатної вторинної правової                

                                                              допомоги (за згодою) 

 



 

Костенко Олександр Сергійович  -    головний лікар КНП “Барська міська                                                                 

                                                               лікарня” Барської міської ради                                                               

Холява Оксана Миколаївна          -    староста Комаровецького старостинського  

                                                               округу  

Магльона Валерій                           -   староста Гаївського старостинського округу 

Володимирович 

 

Запрошені: 

 

Надзіваний Олександр Іванович    -   поліцейські офіцери громади (Ходацький  

                                                               старостинський округ).                                                              
Коломійчук Валерій Васильович   -   староста Ходацького старостинського  
                                                                округу  
 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
1. Про здійснення заходів щодо забезпечення проходження програми для 
кривдників мешканця с. Ходаки Сівака Віктора Вікторовича на виконання 
Постанови судді Барського районного суду Вінницької області Салдан Ю. О. від 
11.10.2022 року.  

2. Про статистику випадків вчинення домашнього насильства за IV квартал 2022 

року по Барській міській територіальній громаді.  

3. Проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” на території 

Барської громади.  

 

По першому питанню 

 

       СЛУХАЛИ:  

1. Янчевську І. О., секретаря координаційної ради, яка повідомила 

присутніх про те, що Постановою судді Барського районного суду Вінницької 

області Салдан Ю. О. від 11.10.2022 року мешканця с. Ходаки Сівака Віктора 

Вікторовича визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та 

направлено на проходження програми для кривдників, яка передбачена Законом 

України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” строком на три 

місяці. Також, довела до відома усіх членів ради, що 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 01.10.2018 року № 1434 

затверджено Типову програму для кривдників, на основі якої затверджується 

Програма для кривдників для кожної громади. У Барській громаді реалізовувати 

програми для кривдників буде Смотрицька Л. К., яка пройшла відповідне 

навчання. Але для забезпечення проходження даної програми повинні 

залучатися і інші суб’єкти. Тому для проходження програми для кривдників 

Сіваком В. В. потрібно задіяти поліцейського офіцера громади Надзіваного 

Олександра Івановича - для доставки Сівака В. В. до КУ “Центр надання 

соціальних послуг” та старосту Ходацького старостинського округу 



Коломійчука Валерія Васильовича у разі проходження Сіваком В. В. програми 

для кривдників онлайн. 

        Запропонувала доручити Управлінню соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради вжити організаційних заходів для виконання 

Постанови судді Барського районного суду Вінницької області Салдан Ю. О. від 

11.10.2022 року №125/1446/22.  

    2. 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 розроблення 

індивідуального плану проходження програми для кривдників Сівака В. В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити Управлінню соціальної політики та охорони здоров’я Барської 

міської ради вжити організаційних заходів для виконання Постанови судді 

Барського районного суду Вінницької області Салдан Ю. О. від 11.10.2022 року 

№125/1446/22.  

 

 

По другому 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 за IV квартал 2022 року. Станом на 05.12.2022 

року до відділу поліції надійшло 50 звернень щодо домашнього насильства, в 

т.ч. від: дітей – 0; жінок – 39; чоловіків – 11. Уповноваженим підрозділом поліції 

винесено 4 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Кількість осіб, 

які перебувають на обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї – 23.  

       Також, повідомив про те, що на виконання Постанови судді Барського 

районного суду Вінницької області Салдан Ю. О. від 11.10.2022 року Сівак В. В. 

по 30.11.2022 року перебував під адміністративним арештом п’ятнадцять діб.     

          

     ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Ковальчука І. Ю. взяти до відома. 

 

 

По третьому питанню 

      

СЛУХАЛИ:  

 1. Янчевську І. О., секретаря координаційної ради, яка розповіла присутнім 

про Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства», яка триває щороку для 

обізнаності суспільства і створення соціального простору вільного від 

насильства. 



      Барська міська рада також приєдналася до проведення щорічної акції «16 

днів проти насильства». З метою привернення уваги населення до проблеми 

насильства в сім’ї та інформування громадськості щодо роботи спеціалізованих 

служб розпорядженням міського голови від 23.11.2022 року затверджено План 

заходів до проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», згідно 

якого заплановано і проведено: 

- широке висвітлення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” на 

офіційному сайті міської ради та в соціальних мережах;  

- вуличну акцію “16 днів проти насильства” з розповсюдженням 

інформаційних буклетів та пам’яток щодо форм, причин та наслідків 

домашнього насильства, прав постраждалих осіб на захист та допомогу, а також 

про відповідальність кривдників;  

- тематичні заходи в навчальних закладах громади з метою формування у дітей 

нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав 

людини. 

    2. 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 заходи 

організовані КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської міської ради до 

Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства, а саме: 

- проведення занять з елементами тренінгу з дітьми-вихованцями дитячих 

будинків сімейного типу на тему: «Попередження насильства», створення 

плакату «Наші долоньки для добра»; 

- проведення зустрічі з родинами ВПО та бесіди на тему «Шляхи запобігання 

насильства в родині»; 

- проведення спільної зустрічі з умовнозасудженими в Жмеринському 

районному секторі №1 Державної установи «Центр пробації» . 

 

     ВИРІШИЛИ:  
  Інформацію Янчевської І. О. та Смотрицької Л. К. взяти до відома. 

        

 

 

Голова координаційної ради                                             Микола МАНДРИКА 

 

Секретар координаційної ради                                         Інна ЯНЧЕВСЬКА 

 


