
 
 
 
 
Про виконання в області Закону 
України “Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству” 

 
 

На підставі статей 6, 16, 28 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, на виконання Закону України “Про запобігання та протидію до-
машньому насильству”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 року № 658 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійсню-
ють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насиль-
ству за ознакою статі”, з метою ефективного реагування на факти насильства, 
надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкоду-
вання заподіяної шкоди, належного розслідування фактів насильства та при-
тягнення кривдників до передбачуваної законом відповідальності, враховуючи 
інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого само-
врядування: 

1) здійснювати у межах повноважень постійний контроль у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству; 

2) забезпечувати ефективну реалізацію місцевих програм, заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

3) забезпечувати дієві механізми упровадження на місцях програм соці-
ально-психологічної корекції для осіб, які вчинили домашнє насильство, та  
жертв домашнього насильства; 

4) створити на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів міських (міст обласного значення) рад, інших органів місцевого 
самоврядування рубрику “Протидія домашньому насильству”, у якій розміс-
тити контакти відповідальних осіб та забезпечити її подальше інформаційне 
наповнення; 
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5) розглянути можливість відповідно до потреб територіальних громад 
утворення притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, та 
мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

2. Рекомендувати Нетішинському, Славутському міським головам роз-
глянути можливість співфінансування діючого проекту “Реабілітація сімей 
учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб у 
центрі відновних практик”, який реалізується громадською організацією 
“Родинний простір”. 

3. Департаментам соціального захисту населення, освіти і науки, охо-
рони здоров’я, службі у справах дітей облдержадміністрації, обласному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у межах компетенції забезпечити 
виконання заходів щодо протидії та попередження домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі відповідно до діючого законодавства, зокрема: 

1) здійснювати підготовку фахівців відповідної кваліфікації з метою 
належного виконання ними функцій із запобігання та протидії домашньому 
насильству; 

2) проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з цих 
питань; 

3) інформувати постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, яки-
ми вони можуть скористатися; 

4) повідомляти місцеві державні адміністрації, органи місцевого само-
врядування, уповноважені підрозділи органів Національної поліції про вияв-
лення ушкоджень в осіб, які могли виникнути внаслідок вчинення домашнього 
насильства, а у разі виявлення ушкоджень у дитини – службу у справах дітей. 

4. Рекомендувати у межах компетенції: 
1) центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпе-

чувати: 
надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам у поряд-

ку, встановленому Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, 
у тому числі на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих 
осіб; 

ефективну взаємодію з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до статті 15 
Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”; 

2) Головному управлінню Національної поліції в області: 
виявляти факти домашнього насильства та своєчасно реагувати на них: 
приймати і розглядати заяви та повідомлення про вчинення домашнього 

насильства, вживати заходів щодо його припинення та надання допомоги осо-
бам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням результатів 
оцінки ризиків, у порядку, визначеному законодавством. 
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5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, іншим виконавцям до 12 грудня 2019 року 
інформувати Департамент соціального захисту населення облдержадміні-
страції про виконання цього розпорядження для подальшого узагальнення та 
інформування облдержадміністрації до 26 грудня 2019 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  В. Кальніченко 


