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Про затвердження Положення про Службу
первинного соцiально-психологiчного
консультування осiб, якi постраждали вiд
домашнього насильства таlабо насильства за
ознакою cTaTi

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
кпро соцiалънi послуги>, uпро запобiгання та проrидiю
домашньому
насильству)), <про забезпечення
прав
та можливостей жiнок
рiвних
i чоловiкiв>>, Указу Президента УкраiЪи вiд26 липня 2005
року Jю 11з512оо5
<про вдосконалення роботи центр€шъних i мiсцевих органi"
виконавчоi
ВЛаДИ ЩОДО ЗабеЗПеЧеННЯ
прав
та
можливостей
РiВНих
жiнок i чоловiкiв,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 серпня 2olg
року Jф 824
uПро затвердження типових положень про денний
центр соцiальнопсихологiчнот допомоги особам, якi пострuп,дъп, вiд
домашнього насильства
таlабо насильства за ознакою cTaTi, та спецiалiзовану службу
первинного
соцiальнО-психолОгiчногО консультування осiб, - якi постражд€lJIи

вiд домашнього насильсТва та/або насильства за ознакоIо

cTaTi>>

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

l.

Затвердити Положення про Службу первинного соцiальнопсихологiчного консультування осiб, якi постраж
дали вiд домашнього

насильсТва таlабо насильства за ознакоIо cTaTi,
що дода€ться.

2. Контроль

за

виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступника голови ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii I. Алсксеснко.
Голова

!митро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

urд"jDфШЗ fuфоку лъ .5У9

ПОЛОЖЕНFUI

про Службу первинного соцiально-психологiчного консультування осiб,
якi постраждЕLпи вiд домашнього насильства
таlабо насильства за ознакою cTaTi

1, Служба первинного соцiально-психологiчного

консультування осiб,
якi постраждали вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою cTaT.i
(далi - Консультативна служба) - спецiалiзована служба, що створIо€ться дJIя
наданнЯ рuвовиХ або перiодичних консультацiй особам, якi пострах(дали вiд
домашньогО насильства та/або насильства за ознакою cTaTi, щодо заходiв
реагування на випадки домашнього насильства таlабо насильства за ознакою
cTaTi (далi - постраждалi особи), сприяння ефективному
розв'язанню проблем
самою постраждалою особою (ru пiдтримки фахiвцiв соцiальних слуrкб),
направлення iT у разi потреби до вiдповiдних суб'ектiв, що здiйснюють заходи
у сферi запобiгання та протидii насильству, надання первинноI психологiчноi
пiдтримки та iнформування щодо можливостей отримання послуг irrших
суб'ектiв.
2. Консультативна служба е структурним пiдроздiлом I]eHTpy у справах
сiм'i та жiнок Щеснянського району MicTa Киева (далi - Щентр) та створена
Щеснянською районною в MicTi Кисвi державною адмiнiстрuцi.о
вiдповiдно до законодавства Украiни з урахуванням непропорцiйного
".rrr""у
насильства на жiнок i чоловiкiв та можливостi здiйснення позитивних
дiй
(спецiальних тимчасових заходiв, спрямованих на
усунення юридичноi чи
фактичноi нерiвностей у можливостях жiнок i чоловiкiв щодо реалiзацiI прав i
свобод, установЛених Конституцiею i законами УкраТни).
з. Консультативна служба у своiй дiяльностi керуеться Конституuiсю
украiни, законами Украiни, постановами Верховноi Ради Украiни, unrur"
президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Укратни, мiжнарод нимидоговорами,
згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радоrо Украiни,
рiшенrrями
цеIIтральних i мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, а також цим Положенням.
4. У цьомУ Положеннi термiнИ вживаIотъсЯ У значеннi, наведеному
в законах УкраIНи <ПрО запобiгаНня та протидiЮ домашньому насильству)),
<про забезпечення рiвних прав та моrкливостей жiнок i чоловiкiъ>,
<Про соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю) та <Про соцiальнi

послуги)),

5,

Консультативна служба дiе на пiдставi цього Положенltя,
що розрОбляетьсЯ на ocнoBi ТиповОго положення про спецiалiзовану службу
первинного соцiально-психологiчного консультування осiб, якi поaiрu*дuп"
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вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою cTaTi, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2| серпня 2019 року JYs 824
uПРО ЗаТВерДження типових положень про денний центр соцiальнопсихологiчноi допомоги особам, якi постражд€ши вiд домашнього насильства
таlабо насильства за ознакою cTaTi, та спецiалiзовану службу первинного
соцiально-психологiчного консультування осiб,
постраждали вiд
домашнього насильства таlабо насильства за ознакою cTaTi> та затверджуеться
Щеснянською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею вiдповiдно до
законодавства.

якi

6.

ПРИпинення дiяльностi Консультативноi служби здiйснюсться за
РОЗПОРЯДЖенням ЩеснянськоI раЙонноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

або В iншиХ випадкаХ, визначених, чинним законодавством Украiни.
7. Основними завданнями Консультативноi служби с:
7.1. Надання разових чи перiодичних консультацiй постраждалим особам
та Iх законниМ предстаВникаМ (якщо TaKi представники не е криВдниками) rцодо
прав, заходiв, соцiальних послуг, якими постраждала особа може скористатися;
7.2, Слрияння ефективному розв'язанню проблем самою постраждалою
ОСОбОЮ (За пiдтрrу.*, фахiвцiв соцiальних служб), направлення iT в
разi потреби
до вiдповiдних суб'ектiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидii
насильству та насильству за ознакою cTaTi;
7 .З. Надання первинноi психологiчноТ пiдтримки;
7.4. Iнформування постраждалих осiб про заходи та соцiальнi послуги,

iх потреб з урахуванням
психофiзичного стану, спричиненого насильством.
8, Консультативна слуrкба надае соцiальнi послуги на пiдставi:
8.1. Заяви постраждалоi особи;
в.2. Заяви, поданоТ вiд iMeHi дитини батьками/iншими законними
представниками або родичами дитини (бабою, дiдом, повнолiтнiм братом,
сестрою), мачухою або вiтчимом диtини, якщо вони не € кривдниками дитини,
а також органом опiки та пiклування;
8.з. Направлення суб'екта, що здiйснюе заходи
у сферi запобiгання
та протидii насильству та насильству за ознакою cTaTi.
9. Вiдповiдно до покладених завдань Консультативна служба
провадить свою дiяльнiсть за такими напрямами:
10. Проведення психологiчного обстеження постраждалоi особи
та органiзацiя надання iй за потреби первинноi психологiчноi пiдтримки;
10.1 . Надання первинноi консультацiйноТ та психологiчноi
допомоги,
у тому числi iз залученням фахiвцiв iнших загаJIьних або спецiалiзованих служб
пiдтримки;
якими вони можуть скористатися, вiдповiдно до

I0,2, НаданнЯ постраждалiй особi абО iT законному представнику

(якщо такий представник не € кривдником) iнформацii про права такоI особи,
а також про можливостi, функцiТ та повноваження суб'ектiв, Що здiйснюють
заходи у сферi запобiгання та протидii насильству, можливостi отримаFIня нею
гIод€Lлъшоi пiдтримки та надання iй за потреби KoHTaKTiB зазначених суб'ектiв;

a

J

l0.3. Визначення необхiдност
(кризовiй iнтервенцii) та вирiшення

особи до заг€Lльноi чи спецiалiзованоi

|,

уповноваженого пiдроздiлу органу

KTiB домашнього насильства за наявностi

постраждалоi особи, KpiM випадкiв
вчинення насильства стосовно
дiтей i недiездатних осiб або виявлення
фактiв
насильства кримiнапьного характеру, коли
така згода не вимагасться. У
разi
виявленнЯ фактУ домашньогО насилъства
стосовно ди-гини iнформування
не пiзнiше, нiж до закiнчення однiсi
доби уповноваженого пiдроздiлу
щеснянськоi районноi в MicTi Киевi д.р*urrБi адмiнiстрацiт
та уповноваженого
ти виконання завдань i функцiй сферi
у
значеному законодавством порядку.

ю

службою соцiальних послуг
постражд€uIим особам здiйснюеться на
безоплатнiй ocHoBi вiдповiдно до
державних стандартiв надання соцiальних послуг.
12. Консультативна служба надас Taki соцiальнi
послуги:
12.1. Консультування:
юридичне (консультацii, правова
допомога у пiд

необхiдних дJIя захисту прав та законних
iHTepeciB
iнформування про можливiсть отримання
безоплатнот
вiдповiдно до Закону Украiни ^,,Про безоплатну

правову допомогу>);
психологiчне.
|2,2, Iнформування (необхiдне
для комплексноi допомоги постражд€шим
особам, зокрема iнформаЦiТ
ik права можливостi отримання дiевоТ
_прО
допомоги, в тому числi щодо вiдновлення
прав);
12,З, ПрОвадженНя iншоi
дiяльностi вiдповiдно до законодавства Украirrи
та цього положення.

i

13, СоцiальНi послуги постражД€Lлим

L{eHTpy.

|4. Для

особам надаються

у

примiщеннi

забезпечення комплексного пiдходу
до надання допомоги
та виконання cBoix завдань i функцiй Консультативна
служба спiвпрацюе
iЗ суб'ектами, щО здiйснюютЬ заходи У сферi запобiгання
та протидiТ
домашньому насильству та насильству за ознакою cTaTi.
15, Консультативну службу очолюе завiдувач, який
на посадУ та звiльнястьсЯ з посадИ директороМ I_{eHTpy, признача€ться
вiдповiдно до
законодавства Украiни.
1 6. Завiдувач КонсультативноI
служби:

l6,1,

ПiДЗВiТНИЙ ТаПiДКОНТРолъний директору t{eHTpy,
-- вiдповiдальний за
виконанНя поклаДених на КонсУльтативну службу
iu"дur"i
16.2. Забезпечуе спiвпрuч- , yciMa .уб'"*rurИ,
Що здiйснюють заходи
з гIитань запобiгання тапротидii домашньо.ь
таlабо насильства за
"u."льства
ознакоЮ cTaTi щодо сво€часного iнформування
про постраждалих осiб, якi

4

звернулиая за допомогою, з метою забезпечення
соцi€шьного
роботи iз сiм'сю (у pa.i потреби);

супроводження та

16.з. Вживае заходiв до захисту персон€шъних
даних вiдповiдно до
онаJIьних даних>;

еобхiднi для виконання покладених

17. Фiнансування Консультативноi служби
--on, проводиться за рахунок
коштiв мiсцевого бюджету, .ur".рл*""о.о
I_{eHTpy та iнших
джерел,

не заборонених законодавством.

Перший заступник голови

Iрина
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