
Інформація про виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому на
Болградському районі 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації ведеться банк даних сімей, 
факти домашнього насильства або в яких існувала реальна загроза його здійснення.

Станом на 01.07.2021 року до органів поліції надійшло 334 звернення стосовно вчинення дома
з них: 62 звернення від чоловіків, 10 звернень від дітей, 262 звернення від жінок. Аналізуючи ви
сім’ї за видами встановлено, що з 334 фактів скоєння домашнього насильства 332 факти відно
психологічного характеру, 2 факти відносяться до фізичного характеру.

Уповноваженими особами територіальних громад, відповідальними з питань протидії домашнь
проведено обстеження сімей для з’ясування обставин вчинення домашнього насильства.

Незважаючи на пандемію фахівцями надаються екстрені та планові психологічні консультації т
соціальних, юридичних питань клієнтам (жінкам, дітям, чоловікам). Протягом І півріччя 2021 ро
супроводом охоплено 2 родини, соціальними послугами було охоплено 31 сім’ю, надано 284 по
психологічні – 35, соціально-педагогічні – 47, інформаційні – 100, юридичні – 28, соціально-еко
Протягом звітного періоду в сім’ях проводилися профілактичні бесіди з особами, які вчинили на
вживання алкоголю в тих сім’ях, де відбувся конфлікт у стані алкогольного сп’яніння.

З метою привернення уваги та підвищення рівня обізнаності громадськості до проблем торгівлі
домашнього насильства, 19 травня 2021 року фахівці управління соціального захисту населенн
районної державної адміністрації, КУ «Центр надання соціальних допомог» Болградської міськ
Болградського бюро правової допомоги Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної 
допомоги та Болградської районної філії Одеського обласного центру зайнятості провели інфо
просвітницький семінар.

В ході зустрічі, яка відбулася на базі Болградської районної філії Одеського обласного центру з
мали змогу отримати інформацію щодо видів домашнього насильства, відповідальності за його
експлуатації, шахрайських схем вербування та найголовніше – правил безпечного працевлашт
Також було поінформовано про організації та установи, куди можна звернутися за допомогою, 
сучасне рабство, а також про дорожню карту для надання допомоги особам, які постраждали в
та домашнього насильства.

Протягом І півріччя 2021 року проведено 2 засідання районної ради з питань сім‘ї, гендерної рів
демографічного розвитку, протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та пр
людьми, на яких було розглянуто 5 питань.

На виконання Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398/2020, з метою додерж
захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства, розпорядженням г
районної державної адміністрації від 26 березня 2021 року № 71/А-2021 року затверджений пл
заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захист
постраждали від такого насильства в Болградському районі.

У Болградському районі станом на 01.07.2021 року в усіх 10 територіальних громадах створено
соціально - психологічної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства та/аб



Серед учнівської молоді проведено виховні години на тему: «Мій світ без жорстокості та насиль
«Види покарань та заохочень у родині», «Як карається Законом України вчинення насильства у
насильства».

З метою надання методичної допомоги виконкомам міської та сільських рад, навчальним закла
прав неповнолітніх роздано методичні пам’ятки з темами: «Про попередження насильства в сім
психолого-педегогічні семінари, методоб’єднання класних керівників з метою вивчення основни
України «Про попередження насильства в сім’ї та захисту прав дітей».

В навчальних закладах організовано інформаційно-роз`яснювальну роботу серед школярів щод
положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Конвенції О
дітей», у школах поновлено інформаційні стенди щодо недопущення жорстокого поводження з 
попередження насильства у сім’ї, відповідальність за скоєння таких правопорушень.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом І півріччя 2021 року прове
профілактичних рейдів «Діти вулиці». Обстежено 260 сімей, виявлено 26 дітей, які опинились в
обставинах, з них 4 дитини були влаштовані до дитячого відділення Болградської ЦРЛ (на тепе
в сім’ю батьків), 16 дітей влаштовані до центру соціально - психологічної реабілітації дітей служ
Болградської райдержадміністрації, 3 дитини влаштовані в сім’ю родичів/знайомих, 1 дитину в 
дитини повернуті в сім’ю батьків. У ході обстеження проводились профілактичні бесіди з батька
відповідальності згідно з законодавством України.

Станом на 01.07.2021 року на обліку в службі перебуває 102 дитини, які опинились у складних 
обставинах, з них: 9 дітей, відносно яких скоєно насильство, 93 дитини – відносно яких батьки 
батьківських обов’язків.

Найчастіше причинами прояву насильства в сім’ях є неблагополуччя в родині, яке проявляєтьс
соціальні та психологічні чинники. Працівниками відділення поліції спільно з дільничними інспе
проводиться відвідування неблагополучних сімей, в яких скоєно насильство над дітьми або є р
вчиненню. За такими сім’ями ведеться постійний контроль, проводяться роз’яснювальні бесіди
дітьми щодо неприпустимості вчинення правопорушень та насильства.

У І півріччі 2021 року фахівці служби у справах дітей прийняли участь у 19 позакласних часах у
теми: «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика здоров
серед неповнолітніх». Проведені індивідуальні бесіди з підлітками, які схильні до скоєння право
злочинів, і перебувають на внутрішкільному обліку.

З метою інформування населення району спеціалістами управління соціального захисту насел
інформаційно - роз’яснювальна робота із запобігання та протидії домашньому насильству. Меш
роз’яснюються положення законодавства України щодо протидії домашньому насильству, види
насильства та куди звертатись за допомогою у разі виникнення потреби. Протягом звітного пер
214 листівок за даною тематикою.

Плакати «Розірви коло», «НІ насильству в сім’ї. Сильні не ображають», «Насилля в сім’ї – це см
виносити з дому» розміщені у Болградській районній філії Одеського обласного центру зайнято
районній лікарні та в сільських радах району. Крім того, ці плакати розміщені в місцях великого
на автовокзалі у Болградському відділенні поліції у КУ «Центр надання соціальних послуг» Бо



реагування та опрацювання звернень і повідомлень про осіб, які постраждали від торгівлі людь
насильства, насильства за ознакою статі.
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