
Контакти суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання  

та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 

у Вінницькому районі 

 
Адміні

страти

вно-

терито

ріальн

а 

одини

ця 

Назва 

установи, 

служби, 

закладу, 

уповнова

женого 

органу, 

які 

здійснюю

ть заходи 

у сфері 

запобіган

ня та 

протидії 

домашнь

ому 

насильст

ву 

Адреса Графі

к 

роботи 

Контактний 

телефон, 

електронна 

адреса 

Послуга/допомога, яка надається Прізвище, ім’я 

по батькові та 

посада 

відповідальної/

контактної 

особи за цю 

сферу 

Нормативно-

правовий 

документ, яким 

визначену 

відповідальну/к

онтактну особу 

Примі

тка 

Вінниц

ький 

район 

Вінницьк

а районна 

державна 

адміністр

ація 

вул. 

Хмельниц

ьке шосе, 

17 м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел. 67-01-93, 

факс 66-07-09 

E-mail:  
vin_rda@vin.go

v.ua 

Координація діяльності суб’єктів та їх 

взаємодії на території району 

Бегус Олег 

Михайлович – 

заступник 

голови 

Вінницької 

районної 

державної 

адміністрації 

Розпорядження 

голови районної 

державної 

адміністрації від 

22.11.2018 р. № 

810 Про 

реалізацію на 

території 

Вінницького 

району норм 

Закону України 

«Про 

 



запобігання та 

протидію 

домашньому 

насильству» 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го захисту 

населення 

Вінницьк

ої 

районної 

державної 

адміністр

ації 

вул. 

Грибоєдо

ва, 10А м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел(0432)   61-
39-59, 67-59-60              
03191928@mail.
gov.ua 

Приймає заяву та реєструє її в журналі 

реєстрації заяв про вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі за 

формою згідно з додатком 1; 

не пізніше однієї доби інформує 

уповноважений підрозділи органу 

Національної поліції, центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, службу у 

справах дітей, місцевий центр безоплатної 

правової допомоги, районну лікарню про 

звернення особи та/або її законного 

представника із заявою про вчинення 

насильства за допомогою телефонного 

зв’язку, електронної пошти; 

інформування постраждалих осіб про права, 

заходи та соціальні послуги, якими вони 

можуть скористатися; 

надання соціальних послуг на території 

Вінницького району; 

Войтюк Наталія 

Станіславівна – 

завідувач 

сектором 

молодіжної, 

сімейної, дитячої 

та гендерної 

політики 

управління праці 

та соціального 

захисту 

населення 

Вінницької 

районної 

державної 

адміністрації 

Розпорядження 

голови районної 

державної 

адміністрації від 

22.11.2018 р. № 

810 Про 

реалізацію на 

території 

Вінницького 

району норм 

Закону України 

«Про 

запобігання та 

протидію 

домашньому 

насильству» 

 

Служба у 

справа 

дітей 

вул. 

Хмельниц

ьке шосе, 

17 м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел. 66-24-

77 
E-mail:  
ssdvrda@ukr.ne

t 

Здійснює заходи з протидії домашнього 

насильства, коли постраждалою від 

насильства особою або кривдником є 

дитина чи постраждала особа звернулася 

разом із дитиною.  

Багрій Ірина 

Віталіївна – 

головний 

спеціаліст 

служби у 

справах дітей 

Вінницької 

районної 

державної 

адміністрації 

Наказ служби у 

справах дітей від 

08.01.2019 року 

№ 04-К «Про 

визначення 

відповідальної 

особи, яка 

здійснює заходи 

у сфері протидії 

домашнього 

насильства та 

 

mailto:03191928@mail.gov.ua
mailto:03191928@mail.gov.ua


насильства за 

ознакою статі»» 

Відділ 

освіти 

Вінницьк

ої 

районної 

державної 

адміністр

ації 

вул. 

Хмельниц

ьке шосе, 

7 м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел. 66-13-

17 
E-mail:   
оsvita.vrda@gm

ail.com 

Протягом доби за допомогою телефонного 

зв’язку, електронної пошти інформує 

уповноважений підрозділ органу 

Національної поліції та службу у справах 

дітей (у разі коли постраждалою особою 

та/або кривдником є дитина), фіксує 

необхідну інформацію в журналі реєстрації 

фактів виявлення (звернення) про вчинення 

домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі за формою згідно з додатком 

3 

Медяна Інна 

Михайлівна – 

головний 

спеціаліст 

відділу освіти 

Вінницької 

районної 

державної 

адміністрації 

Наказ відділу 

освіти 

Вінницької 

районної 

державної 

адміністрації від 

18 січня 2019 

року № 17 «Про 

визначення 

уповноваженого 

спеціаліста щодо 

виявлення 

фактів 

насильства» 

 

Заклади 

охорони 

здоров’я 

Вінницьк

ого 

району 

вул. 

Хмельниц

ьке шосе, 

92 м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел. 51-12-

88 
E-mail: 
vinrtmo65@i

.ua 

Не пізніше однієї доби інформує 

уповноважений підрозділ органу 

Національної поліції про всі факти 

звернення та доставлення до закладів 

охорони здоров’я осіб із тілесними 

ушкодженнями кримінального характеру 

(вогнепальними, колотими, різаними, 

рубаними ранами, забоями), що могли 

виникнути внаслідок вчинення насильства; 

не пізніше однієї доби за допомогою 

телефонного зв’язку, електронної пошти 

інформує про факт насильства 

уповноважену особу, визначену відповідно 

до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 

цього Порядку, якщо постраждалою особою 

є дитина, - також службу у справах дітей; 

реєструє звернення у журналі реєстрації 

фактів виявлення (звернення) про вчинення 

Щербань 

Валерій 

Михайлович – 

заступник 

головного лікаря 

з дитинства та 

пологодопомоги 

Наказ 

Комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Вінницька 

центральна 

районна 

лікарня» 

Вінницької 

районної ради 

від 02.01.2019 

року №1 «Про 

затвердження 

керівників 

спеціалізованих 

служб» 

 



домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі (закладу охорони здоров’я) за 

формою згідно з додатком 4; 

у разі виявлення ушкоджень сексуального 

характеру направляє постраждалих осіб на 

тестування на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що 

передаються статевим шляхом; 

інформує постраждалу особу та/або її 

законного представника (якщо такий 

представник не є кривдником) про права, 

заходи та соціальні послуги, якими вона 

може скористатися. 

Центр з 

надання 

безоплатн

ої 

вторинної 

правової 

допомоги 

вул. 

Порика, 

29 м. 

Вінниця 

9.00-

18.00 

Тел. 56-01-

80 
E-mail: 

vinnytsya1.vin

nytsya@legala

id.vn.ua 

Забезпечує надання безоплатної правової 

допомоги постраждалим особам у порядку, 

встановленому Законом України “Про 

безоплатну правову допомогу”, за 

зверненням постраждалої особи або її 

законного представника, в тому числі у 

приміщенні загальної/спеціалізованої 

служби підтримки постраждалих осіб, якщо 

постраждала особа не може відвідати центр 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги самостійно, про що центру 

повідомляється відповідною службою 

Пікановська 

Лариса 

Василівна – 

директор 

Вінницького 

місцевого 

центру з надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

П. 8 пп. 13 

Положення про 

Вінницький 

місцевий центр з 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

 

 Районний 

центр 

соціальни

х служб 

для сім’ї, 

дітей та 

молоді 

вул. 

Хмельниц

ьке шосе, 

15 м. 

Вінниця 

8.00-

17.00 

Тел. 67-32-

21 

E-mail: 

csssdmvin@u

kr.net 

Інформує уповноважений підрозділ органу 

Національної поліції, у разі, коли 

постраждалою особою є дитина, - також 

службу у справах дітей, якщо постраждалою 

є недієздатна особа чи особа, реєструє 

звернення в журналі реєстрації фактів 

виявлення (звернення) про вчинення 

домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі за формою згідно з додатком 

5; невідкладне надання таким особам 

Чабан Сергій 

Миколайович – 

заступник 

директора – 

начальник 

відділу 

соціальної 

роботи 

Наказ директора 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

від 14.03.2018 

року № 16-од 

«Про основні 

напрямки 

 



соціальних послуг, медичної, соціальної, 

психологічної допомоги на безоплатній 

основі, а також тимчасовий притулок для 

постраждалих осіб та їх дітей. 

діяльності 

Вінницького 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді» 

 Органи 

Національ

ної 

поліції 

вул. 

Мечников

а, 7 м. 

Вінниця 

9.00-

18.00 

Тел. 43-74-

49 

Вживає заходів для належного реагування 

уповноваженого підрозділу органу 

Національної поліції на факт насильства та 

його припинення. 

Кіщук Анатолій 

Петрович – 

заступник 

начальника 

сектору 

превенції 

Вінницького 

районного 

відділення 

поліції 

Вінницького 

відділу поліції 

Головного 

управління 

національної 

поліції у 

Вінницькій 

області, майор 

поліції 

Наказ МВС 

України від 

28.07.2017 року 

№650 «Про 

затвердження 

інструкції з 

організації 

діяльності 

дільничних 

офіцерів поліції»  

 

 

 
 


