
Соціальні послуги та 
права дитини в ОТГ
Серія вебінарів



Попередження та реагування на 
випадки домашнього насильства 
у період карантину

Вебінар 7. 

22 квітня 2020 року 



Серія вебінарів: можливості участі

Ми пропонуємо:

 Ділитися знаннями

 Ділитися досвідом 

 Обговорювати можливі 
варіанти рішень

 Надавати приклади документів

 Платформу для обговорення

Вас запрошуємо: 

 Надсилати Ваші запитання 

 Пропонувати теми та питання 
для обговорення 

 Пропонувати Ваш хороший 
досвід для презентації 
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spilno@p4ec.org.ua



Віктор Вальчук
Національний експерт із запобігання та 
протидії домашньому та гендерно обумовленому 
насильству
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План зустрічі

Питання для обговорення: 

 законодавство України з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству

 відповідальність та контроль за дотриманням 
законодавства у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству

 надання рекомендацій для підвищення ефективності 
реагування на випадки домашнього насильства та 
реалізації профілактичних заходів.
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«Попередження та реагування 

на випадки домашнього насильства 

у період карантину»

22 квітня 2020 р.

Віктор Вальчук



Свобода від насильства 
– основне право людини!



Цикл насильства



• Американська дослідниця Леонора Валкер в результаті своїх 
досліджень виявила  особливості домашнього насильства над 
жінками:

1) Домашнє насильство відбувається циклічно.
2) Якщо насильство з’явилося один раз, воно обов’язково 

повториться.
• Домашнє насильство має тенденцію до зростання: стає більш 

грубим, масивним, тобто охоплює більше аспектів життя, тяжіє до 
тотальності, а образлива поведінка, скоріше, закріплюється, ніж 
руйнується.

• Леонора Валкер запропонувала термін «цикл насильства» та описала 
основні три фази домашнього насильства:

1) фаза збільшення напруги;
2) фаза вибуху і насильства;
3) фаза каяття та примирення.



Загострення

Вибух і 

насильство

Заспокоєння

Збільшення 

напруги
Примирення

Цикл насильства



Вплив насильства на розвиток дитини



У світі є багато жахливих речей, але найжахливіше –

коли дитина боїться свого батька, матір або вчителя!

Януш Корчак – доктор, письменник, вихователь.



Ми ніколи не зможемо видалити з пам'яті дитини випадки 

домашнього насильства!



• В результаті вчинення домашнього насильства дитині завдаються тяжкі 
травми, які мають згубні наслідки для її подальшого фізичного та психічного 
здоров’я, причому хлопці страждають не менше за дівчат. 

• Для суспільства це небезпечно тим, що діти, які були жертвами та/або 
свідками домашнього насильства, переносять цей негативний досвід до 
власного життя!



• Діти, що живуть в умовах домашнього насильства, часто 

пропускають шкільні заняття через нездужання 

психосоматичного характеру. 

• Такі діти та підлітки відзначаються високим рівнем

ризику алкоголізації та наркотизації, зухвалою 

сексуальною поведінкою, дромоманією (патологічною 

схильністю до мандрів). 



• Частими наслідками домашнього насильства 

стають психоневрологічні розлади в дітей: 

безсоння, енурези та енкопрези (недержання 

калу), нервові тики тощо, а також 

• соматичні захворювання як відповідь на стрес 

(це, перш за все, серцево-судинні розлади, 

порушення травлення, астма, алергії та шкірні 

захворювання). 





Законодавство України

по запобіганню та протидії 

домашньому насильству



ПРИЙНЯТІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

• 06 грудня 2017 р. – Закон України № 2227-VIII 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами» 

Набув чинності 11 січня 2019 р.

• 07 грудня 2017 – Закон України № 2229-VIII
«Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Набув чинності 08 січня 2018 р.



ОКРЕМІ НОВАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ТА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ»

домашнє насильство:
окремий злочин (ст. 126-1 КК)
обтяжуюча обставина (ст. ст. 67, 152, 153 КК)
визнано злочинами:
примушування до шлюбу (ст. 151-2 КК)
оновлене визначення зґвалтування (ст. 152 КК) 
сексуальне насильство (ст. 153 КК)
каліцтво статевих органів (ст. 121 КК)
примушування до стерилізації (ст. 134 КК)
примушування до аборту (ст. 134 КК)
невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не 

проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК)
жорстоке поводження та приниження, що мають системний характер, як пом'якшуюча 

обставина для постраждалих, які вчинили насильницький злочин проти кривдника 
(ст. 66, 116, 123 КК)

введено судову процедуру щодо застосування обмежувальних заходів (ст. 79, 91-1 КК)
тощо







Нові поняття (терміни) 

Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»



Терміни:

• Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) 

фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 

або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) 

у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від 

того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь;



Терміни:

• Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що 

включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, 

кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення 

побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного 

ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень 

насильницького характеру;



Терміни:

• Психологічне насильство - форма домашнього 
насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому 
числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 
залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, 
якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої 
особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, 
спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 
себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;



Терміни:

• Сексуальне насильство - форма домашнього насильства, 
що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені 
стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно 
дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою 
особою, а також інші правопорушення проти статевої 
свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі 
вчинені стосовно дитини або в її присутності;



Терміни:

• Економічне насильство - форма домашнього насильства, 

що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 

майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування 

чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного 

характеру;



Терміни:

• Дитина, яка постраждала від домашнього 

насильства (далі - постраждала дитина), - особа, 

яка не досягла 18 років та зазнала домашнього 

насильства у будь-якій формі або стала 

свідком (очевидцем) такого насильства;



Коло осіб на яких поширюється дія Закону:

1) подружжя;
2) колишнє подружжя;
3) наречені;
4) мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього 

подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя);
5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, 

але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні 
батьки та діти;

6) особи, які мають спільну дитину (дітей);
7) батьки (мати, батько) і дитина (діти);
8) дід (баба) та онук (онука);
9) прадід (прабаба) та правнук (правнучка);
10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка);



Коло осіб на яких поширюється дія Закону:

11) рідні брати і сестри;
12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і 

сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука);
13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну 

дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими;
14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під 

опікою, піклуванням;
15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та 

прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї 
патронатного вихователя.

• Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству 
поширюється також на інших родичів, інших осіб, які пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови 
спільного проживання, а також на суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству.



Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству (ст. 6):



Спеціально уповноваженими органами у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству є:

• Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству;

• Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

• Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, у тому числі їх структурні підрозділи, до 
повноважень яких належить здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству;

• Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) 
ради, їх виконавчі органи, до повноважень яких належить 
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству.



Інші органи та установи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству є:

• Служби у справах дітей;
• Уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України;
• Органи управління освітою, навчальні заклади, установи та 

організації системи освіти;
• Органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони 

здоров’я;
• Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
• Суди;
• Прокуратура;
• Уповноважені органи з питань пробації. 



Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб

ЗАГАЛЬНІ:

• Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
• Притулки для дітей;
• Центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
• Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
• Центри соціально-психологічної допомоги;
• Територіальні центри соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг);
• Інші заклади, установи та організації, які надають соціальні 

послуги постраждалим особам.



Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ:

• Притулки для постраждалих осіб;

• Центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб;

• Кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно 

дітей;

• Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 

постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства 

за ознакою статі;

• Також заклади та установи, призначені виключно для 

постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за 

ознакою статі.



Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству:

• У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, зокрема виявленні фактів 

домашнього насильства, наданні допомоги та захисту 

постраждалим особам, можуть брати участь підприємства, 

установи та організації незалежно від форми власності, 

громадські об’єднання та іноземні неурядові організації, 

фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також 

фізичні особи, які надають соціальні послуги, у тому числі 

послуги патронату над дітьми.



Обмежувальні заходи запобігання 

та протидії домашньому та 

гендерно-зумовленому насильству. 

Як вплинути на агресора.



• Взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з 

ним профілактичної роботи (поліцією)

• Направлення кривдника на проходження програми для 

кривдників

(судом або за згодою)

• Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (поліцією 

до 10 днів)

• Обмежувальний припис стосовно кривдника 

(судом до 6 місяців)



Взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним 

профілактичної роботи





Направлення кривдника на проходження програми для кривдників

(Кодекс України про адміністративні правопорушення)



Чинний з 28 грудня 2018 року













Терміновий заборонний припис









• Оцінку ризиків проводить поліцейський за фактом вчинення домашнього 
насильства та визначає рівень небезпеки, який береться до уваги під час 
вирішення питання про винесення термінового заборонного припису.

• Форма оцінки вчинення домашнього насильства складається з 27
питань, на які поліцейський має відповісти «так», «ні», «без 
відповіді»/«невідомо». Питання стосуються безпосередньо безпеки 
постраждалої особи: чи погрожував кривдник вбити, чи застосовував 
кривдник фізичне насильство, що мало наслідком спричинення 
середнього та/або тяжкого ступеня тілесних ушкоджень, чи має кривдник 
алкогольну або наркотичну залежність, тощо.

• Саме відповіді на ці питання допоможуть поліцейському визначити 
рівень небезпеки: високий, середній або низький.

• Варто зауважити, що замкнутість постраждалої особи або ж її відмова, 
небажання спілкуватися з правоохоронцями може розцінюватися 
представниками поліції, як високий рівень небезпеки.





Обмежувальний припис



Заява про видачу обмежувального припису повинна містити:

• Найменування суду, до якого подається заява;

• Ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання чи 

перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, у 

разі якщо заява подається особою, зазначеною у пунктах 3 і 4 частини першої статті 3502

цього Кодексу, – процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені 

(прізвища, імені та по батькові), місця проживання чи перебування, поштового індексу, 

відомих номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти, а також ім’я (прізвище, ім’я та 

по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її 

проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси 

електронної пошти, якщо такі відомі;

• Обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, 

що їх підтверджують (за наявності).

• Суд розглядає справу не пізніше ніж через 72 години з моменту надходження 

заяви.

• Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про видачу обмежувального 

припису, відносяться на рахунок держави.







Відповідальність за вчинення насильства









Серія вебінарів: заплануйте

 29 квітня 2020 року з 11.30 до 13.00 

Вебінар 8 

«Попередження та реагування на випадки домашнього насильства:   

покращення міжвідомчої взаємодії» (Частина 2 попереднього вебінару)
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Серія вебінарів: заплануйте
Наступні вебінари серії будуть фокусуватися на застосування різних 
діагностичних інструментів фахівцями соціальної роботи, спеціалістами 
Служб у справах дітей під час здійснення оцінювання потреб сімей

 6 травня 2020 року

Вебінар 9 «Соціальна мережа клієнта та його сім’ї: карта соціальних контактів, 
генограма та екокарта»

 13 травня 2020 року

Вебінар 10 «Фінансова стабільність: моя зайнятість та розподіл часу, джерела 
доходів» 

• 20 травня 2020 року 

Вебінар 10 «Формування усвідомленої готовності до змін: самооцінка якості життя, 
карта бажань, лінія життя»

Усі вебінари попередньо заплановані на час з 11.30 до 13.00 у зазначені дні.
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Дякуємо за увагу!
Реєстрація – bit.ly/SpilnoWebinar

Питання та пропозиції – spilno@p4ec.org.ua

mailto:spilno@p4ec.org.ua

