
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Полтавського 
міського голови щодо створення Полтавського денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою формування системи протидії насильства за 
ознакою статі шляхом створення Полтавського денного центру соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради   

до Полтавського міського голови щодо створення Полтавського денного центру 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, що додається на 2 аркушах. 
 

2. Звернення надіслати на адресу Полтавського міського голови.  
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Полтавського міського 

голови щодо створення Полтавського денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі 

 

Проблема домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

поширена в усьому світі та, на жаль, Україна не є виключенням. Сьогодні на  

Державному рівні запроваджена низка законодавчих актів з протидії та 

боротьби домашнього та гендерно зумовленого насильства. Фізичне 

насильство є самою агресивною формою його прояву, при цьому є різні види 

насильства, такі як: психологічне, економічне та сексуальне. 

За інформацією Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області за 2020 рік територіальними підрозділами поліції 

зафіксовано звернень з первинною кваліфікацією «домашнє насильство» 

21 353, з них підтверджених 4 010,  24% від загальної кількості, а саме 5 163 

звернень зареєстровано у м. Полтава, підтверджених 279.  

          У 2020 році Полтавською міською радою була подана заявка на участь 

у конкурсі, який проводився Фондом народонаселення ООН, UNFPA «Міста 

вільні від домашнього насильства», де м. Полтава  отримало перемогу у 

проєкті. 

За результатами реалізації проєкту спеціалісти відповідних служб 

Полтавської міської ради разом з представниками поліції та фахівцями БО 

«Світло Надії» пройшли комплексне навчання в рамках спеціалізованого 4-х 

модульного навчального курсу та були сертифіковані UNFPA як експерти-

консультанти з питань розбудови муніципальної системи запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

Також був розроблений та затверджений План спільних дій розбудови 

муніципальної системи попередження та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на 2020-2021рр.  

У рамках даного проєкту від Фонду народонаселення ООН, UNFPA, за 

умови створення муніципального Центру соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, буде надано технічна та фінансова допомога. 

 На сьогоднішній день у м. Полтава діє притулок для жінок, 

постраждалих від домашнього насильства, яким опікується БО «Світло 

Надії». Але для посилення  роботи саме в напрямку протидії та запобіганні 

домашнього насильства існує гостра необхідність систематизувати дії 

представників відповідальних структур не лише в допомозі постраждалим, а 

й в наданні психологічної реабілітації кривдникам. 

Вирішенням проблематики з протидії та запобігання домашнього 

насильства в м. Полтава є створення Полтавського денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 
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Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Полтавської обласної ради, 

звертаємося до Вас прискорити роботу щодо створення у м. Полтава 

Полтавського денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні першої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання 

01 грудня 2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної 

ради до Полтавського міського голови щодо створення Полтавського 

денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Т. Юрченко  

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: формування системи протидії насильства за ознакою статі шляхом 

створення Полтавського денного центру соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Полтавського міського голови щодо створення Полтавського денного центру 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» розроблено з власної ініціативи. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

З метою забезпечення реалізації механізму запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, надання комплексної 

допомоги соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, на 

виконання законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», 

від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу 

первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». 

Пріоритетним напрямом розвитком кожного міста є розбудова системи 

запобігання та протидії ґендерно-зумовленому та домашньому насильству. 

М. Полтава наполегливо працює у напрямку розбудови та вдосконалення 

активної та скоординованої місцевої політики у даній сфері. Але, разом з цим, 

маємо негативну тенденцію щодо загальної картини безпечності у місті.  
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За даними досліджень щодо безпечності українських міст, проведених 

соціальною групою «Рейтинг» серед міст України, м. Полтава посідала такі 

сходинки: 2017 р. – 13 місце, 2018 рік – 15 місце, 2019 р. – 21 місце. 

 У м. Полтаві не створена доступна мережа притулків та денних центрів 

соціально-психологічної допомоги не розроблені програми для кривдників, які 

вчиняють домашнє насильство. І над цим потрібно працювати. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачено прийняти Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Полтавського міського голови щодо створення 

Полтавського денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству»; 

- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»;  

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України « Про статус депутатів місцевих рад»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року               

№ 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року               

№ 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 
Прийняття проєкту рішення не потребує залучення коштів обласного 

бюджету.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення стосується інтересів органів місцевого самоврядування 

м. Полтава. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення сприятиме створенню Полтавського денного 

центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Діяльність Центру забезпечить: 

- надання допомоги та захисту постраждалим особам;  

- систематизація дій представників відповідальних структур в 

допомозі постраждалим та наданні психологічної реабілітації кривдникам в 

напрямку зміни їхньої поведінки; 

- підвищення рівня безпечності міста; 

- підвищення рівня соціального добробуту населення. 

 

 

 

Депутат обласної ради                                                                        Т. ЮРЧЕНКО 


