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Пакет базових послуг для осіб, постраждалих від 

домашнього насильства



Стаття 21 Закону – Постраждала особа має право на:

• дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках домашнього насильства, недопущення 
повторних випадків домашнього насильства;

• звернення особисто або через свого представника до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству;

• отримання повної та вичерпної інформації від суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, про свої права і соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну 
допомогу, якими вона може скористатися;

• безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, медичної, соціальної та психологічної 
допомоги відповідно до її потреб;

• безоплатну правову допомогу у порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правову 
допомогу";

• повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству;

• конфіденційність інформації особистого характеру, яка стала відома суб’єктам, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству, під час роботи з постраждалою особою, та захист 
персональних даних;

• вибір спеціаліста за статтю (за можливості);
• відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному 

здоров’ю, у порядку, визначеному законодавством;
• звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдників до відповідальності, 

застосування до них спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству;
• своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та процесуальні рішення правоохоронних 

органів, пов’язані з розглядом факту вчинення стосовно неї домашнього насильства, у тому числі пов’язані з 
ізоляцією кривдника або його звільненням;

• інші права, передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, а також 
міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.



Стаття 22 Закону – Постраждала дитина має право на:

• Постраждала дитина має всі права постраждалої особи, реалізація яких забезпечується з урахуванням 

найкращих інтересів дитини, її віку, статі, стану здоров’я, інтелектуального та фізичного розвитку.

• Звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дітей приймаються і 

розглядаються згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

• Якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дитини вона не може проживати із 

своїми батьками, іншими законними представниками, на час подолання причин і наслідків домашнього 

насильства дитина може бути влаштована до родичів, у сім’ю патронатного вихователя, до центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, притулку для дітей служб у справах дітей, інших установ для 

дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, 

виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.

• Захист прав та інтересів постраждалої дитини, у тому числі звернення до суду, представництво її прав 

та інтересів у суді, крім батьків та інших законних представників дитини, можуть здійснювати родичі 

дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, якщо вони не є кривдниками дитини, 

а також орган опіки та піклування.

• Під час розгляду судом та/або органом опіки та піклування спорів щодо участі одного з батьків у вихованні 

дитини, визначення місця проживання дитини, відібрання дитини, позбавлення та поновлення батьківських 

прав, побачення з дитиною матері, батька дитини, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від 

особи, яка тримає її у себе не на законних підставах або не на основі рішення суду, обов’язково беруться 

до уваги факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності.



Вони можуть бути надані через:

• надання медичної допомоги;
• надання притулку для жінок і дітей, які опинилися в загрозливій для 

життя та здоров’я ситуації;
• забезпечення захисту від подальшого насильства;
• правову підтримку постраждалих (в т.ч. представлення інтересів у суді 

та державних органах і службах);
• роботу з постраждалими, членами їх сімей щодо корекції сімейних 

стосунків і профілактики нових випадків домашнього насильства.
• тощо.

Психологічні, інформаційні, медичні, соціально-побутові, юридичні, соціально-

економічні, послуги з працевлаштування.



Перелік структур, установ, служб дотичних 

до системи запобігання та протидії 

домашньому насильству, 

їхні повноваження



Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству (ст. 6):



Постанова КМУ № 658 від 22.08.2018 року



• Загальна частина (п.п. 1 - 12)

• Координація взаємодії суб’єктів на загальнодержавному 
рівні (п.п. 13 - 14)

• Координація взаємодії суб’єктів на регіональному рівні 
(п.п. 15 - 17)

• Координація взаємодії суб’єктів на місцевому рівні 
(п.п. 18 - 25)

• Взаємодія суб’єктів у сфері запобігання насильству 
(п.п. 26 - 29)

• Взаємодія у сфері протидії насильству (п.п. 30 - 56)

• Додатки 

Структура Постанови



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

домашньому насильству:

• взаємне інформування не пізніше однієї доби про виявлені факти домашнього 

насильства у випадках, передбачених цим Законом, з дотриманням правового режиму 

інформації з обмеженим доступом;

• реагування на випадки домашнього насильства відповідно до компетенції та з 

урахуванням оцінки ризиків, що загрожують постраждалій особі;

• узгодження заходів реагування на випадки домашнього насильства та надання дієвої 

допомоги постраждалим особам, що здійснюються різними суб’єктами;

• розроблення та виконання відповідно до компетенції програм із запобігання та протидії 

домашньому насильству;

• організація здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

відповідно до компетенції;

• скоординована міжвідомча підготовку фахівців, які представляють суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.



Завданнями у сфері протидії насильству є:

- дієва допомога і захист постраждалих осіб, забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної насильством, з урахуванням 
віку, стану здоров’я, статі, релігійних переконань, етнічного 
походження, спеціальних потреб таких осіб. Допомога 
постраждалим особам надається за місцем звернення і не 
повинна залежати від факту звернення таких осіб до 
правоохоронних органів чи суду, від їх участі у кримінальному, 
адміністративному або цивільному провадженні;

Інформує за допомогою телефонного зв’язку, електронної 
пошти не пізніше однієї доби відповідну службу у справах 
дітей - у разі, коли постраждалою від насильства особою або 
кривдником є дитина чи постраждала особа звернулася разом 
із дитиною;



• Виявлення дітей, які постраждали від насильства, 
приймання та розгляд звернень і повідомлень про вчинення 
насильства стосовно дітей, організація надання таким дітям 
соціального захисту здійснюються згідно з порядком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України.

• За наявності добровільної поінформованої згоди 
постраждалої особи уповноважені особи (або інші суб’єкти, до 
яких звернулася постраждала особа), інформують інших 
суб’єктів про звернення та потреби постраждалої особи. 

• Така згода не вимагається у випадках:

- вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб, 

- виявлення актів насильства кримінального характеру, 

обґрунтовану підозру щодо вчинення яких підтверджено за 

результатами оцінки ризиків.



Порядок реагування інших суб’єктів 

у випадку надходження заяви або повідомлення 

про випадок домашнього насильства 

або насильства за ознакою статі:

П.п. 36 – 38  поліція

П.п. 39 – 41 освіта

П.п. 42 – 45 охорона здоров’я

П.п. 46 – 51 служби підтримки постраждалих осіб

П.п. 52 – 53  безоплатна правова вторинна допомога

П.п. 54  пробація

П.п. 55 – 56 інші заінтересовані особи

ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА НАСИЛЬСТВУ 

ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ      п.п. 36-56



Надання медичної допомоги жінкам, 

які постраждали від домашнього насильства



Особливості спілкування з пацієнткою, 

у якої виявлені ознаки пережитого насильства:

Важливо залишитися з пацієнткою сам-на-сам. Якщо хтось супроводжує 
жінку, попросіть залишити її саму в кабінеті для медичного огляду і почекати 
за дверима.
Наприклад: «Добре, що ви супроводжуєте ваших рідних у лікарню. Але 
прошу вас вийти і почекати біля кабінету під час здійснення медичного 
огляду. Дякую».

Якщо особа, яка супроводжує пацієнтку, відмовляється вийти з кабінету під 
час огляду, заведіть жінку за ширму та на папері запишіть пряме запитання: 
«Він вас б’є?», «Ви отримали ушкодження в результаті насильства?».
Якщо відповідь ствердна, знайдіть можливість поговорити з нею віч-на-віч, 
запросіть на повторну консультацію.







Надання правової допомоги особам,

які постраждали від домашнього насильства



Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству





У світі є багато жахливих речей, але найжахливіше –

коли дитина боїться свого батька, матір або вчителя!

Януш Корчак – доктор, письменник, вихователь.



Національне законодавство

• Конституція України
• Сімейний кодекс України
• Кримінальний кодекс України
• КУпАП
• ЗУ “Про охорону дитинства”
• ЗУ “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”
• ЗУ “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
• ЗУ “Про соціальні послуги”
• ЗУ “Про запобігання та протидію домашнього насильства”
• ЗУ “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 
• Постанова КМУ № 800 від 3.10.2018 р.
• Постанова КМУ № 866 від 24.09.2008 р.
• тощо



СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

• ч.7 ст.150 Обов’язки батьків по вихованню та розвитку дитини

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також 

застосування ними інших видів покарань, які принижують 

людську гідність дитини.

• ч.3 cт.151  Права батьків щодо виховання дитини

Батьки мають право обирати форми та методи виховання,

крім тих, які суперечать закону, моральним засадам

суспільства.



ЖОРСТОКЕ 

ПОВОДЖЕННЯ

БУЛІНГ

ДОМАШНЄ 

НАСИЛЬСТВО

ТОРГІВЛЯ

ЛЮДЬМИ



Закон України “Про охорону дитинства”



УВАГА !!!















Відповідальність за службову недбалість



Кримінальний кодекс України



Службова недбалість може проявлятись у формі:
1) невиконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них; 
2) неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне 
ставлення до них.

• Невиконання службових обов'язків означає невиконання службовою 
особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею по службі. Цей 
вид недбалості називають "чистою" бездіяльністю - службова особа 
повністю не виконує свої обов'язки.

• Неналежне виконання службових обов'язків - це такі дії службової особи в 
межах службових обов'язків, які виконані не так, як того вимагають інтереси 
служби. Такий вид службової недбалості називають "змішаною" 
бездіяльністю, за якої службова особа виконує свої обов'язки неналежно, 
діє не до кінця, не вчиняє всіх очікуваних від неї дій.

• Службова недбалість - це єдиний злочин у сфері службової діяльності, який 
вчинюється тільки з необережності. 

• З суб'єктивної сторони він характеризується злочинною самовпевненістю (службова особа 
передбачає, що внаслідок невиконання чи неналежного виконання нею своїх службових 
обов'язків правам і законним інтересам може бути завдано істотну шкоду, але легковажно 
розраховує на її відвернення) або злочинною недбалістю (службова особа не передбачає, що 
в результаті її поведінки може бути завдано істотну шкоду, хоча повинна була і могла це 
передбачити).



Приклад відповідальності:

Справа N 639/4295/18                                            Провадження N 1-кп/639/156/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 липня 2019 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі: головуючого судді Макарова В.О.,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 

КК України, та призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) років 

позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані із 

здійсненням організаційно-розпорядних або адміністративно-господарських 

функцій у соціальній сфері, строком на 1 рік, без штрафу.



Проблема домашнього насильства стосується кожного з нас!

І тільки наші спільні активні дії можуть допомогти 

постраждалим подолати страшні наслідки домашнього 

насильства та попередити його вчинення! 













ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



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 11 «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

