Протидія гендерно –обумовленому
насильству: з досвіду роботи
Регіонального центру безоплатної
вторинної правової допомоги у
Сумській області та місцевих
Волік Валентина – начальник відділу Конотопського
місцевого центру з надання БВПД,Член ЕР з питань
розвитку Національного превентивного механізму,
магістр державного управління

Попередження насильства










Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (1979)
Закон України «Про попередження насильства в
сім'ї» (15.11.2001)
Закон України «Про безоплатну правову
допомогу» (02.06.2011)
Прийняття (у першому читанні) у 2016 році Закону
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству»
!!!!! Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27
січня 2017 року № 65 утворено Міжвідомчу робочу
групу з розроблення плану заходів Міністерства
внутрішніх справ України з виконання Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.

Попередження домашнього насильства

Попередження домашнього насильства
До осіб, на яких поширюється дія законодавства про
запобігання та протидію домашньому насильству,
належать члени сім’ї та інші особи, між якими існують чи
існували сімейні відносини, а саме:













подружжя;
колишнє подружжя за умови їх спільного проживання;
особи, які разом проживають однією сім’єю, але не перебувають у
шлюбі між собою;
батьки (мати, батько) і дитина (діти);
усиновлювачі і усиновлені;
дід (бабуся) і внук (внучка);
вітчим (мачуха) і пасинок (падчериця);
брати і сестри;
опікуни (піклувальники) та особи, над якими встановлено опіку
(піклування);
інші родичі, які разом проживають.

Попередження домашнього насильства
Функції із здійснення заходів щодо запобігання та
протидії домашньому насильству у межах наданих їм
повноважень покладаються на:













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;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
органи внутрішніх справ;
установи та навчальні заклади системи освіти;
заклади охорони здоров’я;
установи та заклади, діяльність яких відповідно до установчих
документів спрямована, зокрема, на запобігання та протидію
домашньому насильству.

Попередження домашнього насильства
Права осіб, які постраждали від домашнього
насильства










1) звернутися за допомогою до органів та установ, на які
покладаються функції із здійснення заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству;
2) отримувати інформаційну, медичну, соціальну,
психологічну, юридичну та іншу допомогу;
3) на перебування в установі чи закладі, відповідно до
законодавства;
4) на відшкодування особою, яка вчинила домашнє
насильство, завданих матеріальних збитків та шкоди,
заподіяної фізичному та моральному здоров’ю;
5) звертатися до суду щодо застосування заходів
тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила щодо них
домашнє насильство, та направлення цієї особи на

проходження корекційної програми.

Попередження домашнього насильства
!!!! Військовий конфлікт в Україні має трагічні наслідки
для мирного населення, особливо жінок, включаючи
дівчат і жінок переселенок, сільських жительок, жінок
похилого віку, жінок з інвалідністю тощо.




Так, за даними Місії ООН з моніторингу за дотриманням
прав людини, затримані бандитськими угрупованнями
жінки мають великий ризик сексуального насильства,
загалом в зоні АТО. У доповіді Місії у лютому 2017 року
є інформація про неодиночні випадки групових
зґвалтувань жінок учасниками бойових угруповань, з
метою отримання інформації чи матеріальної вигоди.
Ця ситуація призвела не лише до зростання кількості
насильства проти жінок, а й посилення традиційних
та патріархальних догм, які обмежують права жінок.

Попередження насильства
Телефон єдиної системи БПД: 0(800) 213 103

Дякую за увагу!!!
Наша адреса:
40009 м. Суми
вул. Першотравнева, 29, 3 поверх,
Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Сумській
області
(0542)-60-36-47
(067)-313-66-90
(050)- 412-47-25
Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103
e-mаil: office.sumy@legalaid.gov.ua

