ПРОТОКОЛ

NЬ

1

засiдання КоординацiйноТ ради з питаIIь запобiгаlIня та протидii
домашньому насильству, насильству за ознакою cTaTi, гендерlliй
дискримiнацii, торгiвлi людьми
смт Бiловодськ

вiд 17 грудня 2020 року

Час провс/цеIIItя:

Мiсце проведеппя:
Кабiнет заступника
Бiловодського селищного голови

Заремба
Тетяна
BiKTopiBHa

14:00 гол.

Начальниця вiддiлу соцiального захисту I{аселенIIя
виконавчого KoMiTeTy БiловодськоТ селищноТ
ради, засmупн LlK zолов с. Коорd tlHацiйноi рad u

CepiKoBa
олена
миколатвна

Начальниця служби у справах дiтей виконавчого
KoMiTeTy Бiловодськоi селиrцноi ради

Чумак
Лариса
BiKTopiBHa

Щиректорка I_{eHTpy соцiальних служб БiловодськоТ
селищноi ради ЛуганськоТ областi

Супрун

Начальниця вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy
Бiловодськоi селищноТ ради

Лариса

михайлiвна
Кочергiна
Анна
Валерiiвна

Щиректорка КУ "Iнклюзивно-ресурсний центр"
БiловодськоТ селищноТ ради

Фоменко
Тетяна
миколаiвна

lиректорка Територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiалыtих послуг)
Бiловодськоi селищноТ ради ЛуганськоТ облартi

Михальов
Григорiй
Вiкторович

Медичний диРектор КНП'jБiловодська,
багатопрофiльна лiкарня"
Бiловодськоi селищноТ ради

./

Ситнiк
Артем
Валерiйович

Полiцейський офiцер Бiловодськоi селищноi
територiальноi громади

JIиl,виненко

Старший дiльничний офiцер Бiловодського вiцдiлу
полiцiТ ГУНП в Луганськiй областi, старший
лейтенант полiцii (за згодою)

/{митро

Серr,iйович
Зе;lик

Сергiй

Вололимирович

Свстафiева

'l'е,гяна

Аr-rдрiiвна

BI/(CYTHI:
CylIpyrT
Jlариса
N4ихай.rIiвна
I

Iав_llовський

Сергiй
Сергiйович

Провiдний iнспектор Бiловодського районного
сектору фiлii Щержавноi установи "I_{eHTp пробацii
у Луганськiй областi" (за згодою)
Щиректорка КУ "I_{ентральна районна бiблiотека",
мобiлiзаторка Украiнського жiночого фонду (за згодою)

Начальниця вiддiлу освiти виконавчого
KoMiTeTy Бiловодськоi селищноi ради
ЩerryTaT восьмого скликання Бi-lIоводськоТ селищноТ
ради, голова ГО <Наш формат>

ПОРЯДОК /{ВННИИ:
1. Ознайомча зустрiч

з

полiцейськими офiцерами громади

та

iх

предстаI]лення.
2. Про кiлькiсть випадкiв вчинення домашнъого насильства за станом на
|7.|2.2020 року на територii БiловодськоI сеJIищноi територiальноi громади.
З. Про результати проведення iнформацiйноi кампанiТ з протиllii торгiвлi
JlIо/\ьми серед населення до Свропейського дня боротьби з торгiвлею лIодьми (18
жовтня).
4. Про резулътати провелення iнформацiйно-просвiтницьких заходiв rra
т,ериторii БiловодськоТ селищноТ територiальноi громади в рамках вiдзначення

rцорiчноi Всеукраiнськоi акцii "16 днiв проти насильства" (25 листопада

грудrrя).

-

10

,i

Про проходження навчання фахiвцями з'питань протидiТ домашньому
насильству, щодо впровадження корекцiйних про|рам для кривдникiв та з
виконання Резолюцii ради Безпеки ООН 1325 кЖiнки, мир, безпека>>.
5.

6, Про резулътати костiнгу та монiторингу за 9 мiсяцiв 2020 року мiсцевого
плану заходiв Бiловодськоi селищноi ОТГ з реалiзацiI Нацiонального плану лiй

Украiни з виконаtrня Резолюцii Ради Безпеки ООН lЗ25 "Х{iнки, мир, безпека"
на перiод 2020-2022 poKiB.
\

7.

Про внесеIIня пропозицiй щодо Плану роботи Координацiйноi раl]и

з

питань запобiгання та протидii домашньому насильству, насильству за ознакою
cTaTi, гендернiй дискримiнацii, торгiвлi людьми на2021 piK,
8. Рiзне,

СЛУХАЛИ:
1.

По першому питанню виступив Володимир Гнiденко, який предстаI]ив

присутнiм полiцейського офiцера Бiловодськоi селищноТ територiальноi громаlIи
та Ситнiк А.В., який проiнформував про роботу полiцейських офiцерiв, Тх
завдання, налагодження подаJIьшоi роботи iз соцiалъними службами, повiдомив
про контакти, за якими можна звертатися для спiвпраrli, якщо потрiбно виТхаги
на якийсь виIIадок, то обов'язково звертатись.
lнформаrIirо по даному питанню взяли до вiдома.

IIо другому питаIIню виступила Iрина Олiйник, повiдомивIIIи членаiчI
Коордиrrацiйrrоi ради про кiлькiсть повiдомлень про вчинення домаIпIIьоI,о
насильства за 1 1,5 мiсяцiв 2020 року, якi надiйшли вiд Бi"тrоводського вiдlдi.rlу
2.

ГУНП в Луганськiй областi.
Майже за piK до вiддiлу соцiального захисту населення

поlliцiТ

виконавчоI,о
KoMiTeTy Бiловодськоi селищноТ ради надiйшло 49 повiдtомJIенъ про вчинеIJIIя
домашнього насильства, з них: щодо жiнок - 40 повiдомлень (стосувалися З2
я<iнок, 8 повiдомлень були повторними вiдносно 4 жiнок), щодо чо-тtовiкitl - 6
повiдомлень (стосувалися 5 чоловiкiв, 1 повiдомлення було повторним), lцо2lо
дiтей - 3 повiдомлення (2 - стосовно дiвчаток, 1 - cTocoBIIo хлопчика).
Хочу олразу зробити ремарку, що аналiз здiйсгrrовався лиtlrе за тими
повiдомленIIями, якi надходили до нас вiд вiддiлу полiцii, тому даtti можуr,ь
вiдрiзнятися, якщо, наприклад, не по BciM випадкам була направJIеrrа irrформаIliя.
Bci цi повiдомлення були заресстрованi до Журналу peccTparliT
повiдомлень про вчинення домашнього насильства та насильства за озIIакоIо
cTaTi вi/tповiдrlо до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22 серlтllя 20l t]
року J\Ъ 658 пПро затвердження Порядку взасмодiТ суб'сктiв, Iцо здiйснtоtоr,ь
захоли у сферi запобiгання та протидii домашньому насиJIьству i насиrIьс],ву за
ознакоIо ста,гi> та перQнаправленi до I]eHTpy соцiаJIьних служб Бirлбво2tськоТ
селиIцноТ ради Луганськоi областi для подальшоТ роботи фахiвцiв iз соцiальrrоi'
роботи з постражд€tлими особами.

JIкщо говоритИ поквартально , ,го за I квартал - 16 випадкiв, за Il KBapT€tJl 16 виrrалкiв, за III квартал - 12 випадкiв, за IV квартал - IIа сьогоднirrrItiй MoMertT
-- 5 випадкiв.
за формами насильства зафiксовано випадкiв: психологiчного насильства
49 (оскiльки це найрозповсIод}кенiша форма насильства), фiзичного - 15
випадкiв, екоttомiчного - 2, сексуального - випадки не фiксувалися.
lIкщо говорити за територiсю вчинення насильства, то бачимо таку
картиIrу: смт Бiловодськ - 19 випадкiв, Бараникiвський старостинський округ 4 випадки, Брусiвський старостинський округ - 1 випадок, Городищенський
с,I,аростинський округ - 2 випадки, Щанилiвський старос,гинський округ - 2
2 випадки, КононiвСькиЙ
виIIа/Iки, евсузький старостинський округ
с,гарос.гинський округ - випадки не фiксувалися, Литвинiвський старос,гинський
oцpyl. ..2 виlлаlдки, Нижньобараникiвський старостинський округ - 1 випадок,
випадки не фiксувалися,
Ilово.uимарiвський старостинський округ
}[овоо.тtександрiвський ст,аростинський округ - 10 випадкiв, Плугатарський
с,гарос.гинський округ - 1 випадок, Семикозiвський старостиIlський округ - 5
випадкiв, Шулiкiвський старостинський округ - Ёипадки не фiксуtsалися.
Лариса Чумак, повiдомила про проведену роботу фахiвцями iз СОЦiаЛЬНОi
роботи з гIостраждсLлими особами, а саме: надано психологiчну допомогу - з0,
24, налагодження зв'язкiв - 4, надано гуманiтарну
зроблено оцiнку потреб
/юпомогу - 9, консультування - 33, соцiальна профiлактика - 10, соцiа.lIьний
суlrровiд - 8.

-

Irrформаrдiю rro даному питанню взяли до вiдома.
3. IItl1pe1,1'oмy IIитанIrю виступила Iрина Олiйник, яка повiдомила про те,
Iцо до Свропейського дня боротьби з торгiвлеIо людьми (18 rковтня) на територii

Бiловодськоi селищноi територiальноi громади була проведена iнформацiйrrороз'яснtовальна кампанiя, Hd сайтi Бiловодськоi селищноi ради у вкладцi
<Соцiальrlий захист)) в рубрицi <Протидiя домашньому насильству, торгiвлi
лIольми, геrrдерrriй дискримiнацii> та сторiнцi в соцiальнiй мережi Fасе Book,
1акож серед насеJIення буtlи розповсIодженi листiвки з iнформацiею про те, tцо
].аке ,tоргiв.тtя людьми, як iй запобiгти, ПРо контакти служб, до яких можна
зверну1ися за допомогоЮ, в установах розмiщено плакати <<Безпека людини
Ilонад усе!>>, роздавалися фласри <Протидiй торгiвлi людьми!>>, якi буlИ наданi
Органiзацiею з безпеки та спiвробiтництва в европi,
Саме завдяки такiй роботi цього року 3 особи, якi проrкиваIотъ на,гериторii
I]iловодськоi селипднот територiальноi громади, отримали статус особи, яка
IIос,грая(дала Bi21 торгiвлi лIодьми, завдяки якому можутъ отримати одноразову
ма,герiальну допомогу.
НагадаIо, Iцо ранiше, До BcecBiTHb )го дня боротъби з торгiвлеIо людьми (60
липня), на територii Бiловодськоi громади було проведено анкетуваIIня KIIJo я
о^ громадян вважають
зIIаIо про торгiвлtо людьми), за результатами якого 78,5
О%
о/о
себе обiзнаними щодо цiеТ теми, 2|,5
- не обiзнаними. 57,7 респондентiв

матерiальну та iншу лопомогу постраж/IаJlим
вiд торгiвлi людъми вiдповiдно до роздiлу V Закону Украiни "Про протидlilо
торгiвлi людьми" вiд 20.09.201| року, 42,З Оh - не знали. /{окладIIий звiт про
проведення цього анкетування з аналiтичним вiдомостями, дiаграмами
розмiщеrlиft на сайтi БiловодськоI селищноi ради у вкладцi <Соцiальний ЗахИсТ))
в рубрицi <I1ротидiя домашньому насильству, торгiвлi JIIодьми, гендсрrriй
дискримiнацiТ>>, публiкацiя вiд 03 серпня2020 року,
знаJIи про те, що держава гаранту€

Iнформацiто по даному питанню взяли до вiдома.
4. tlo четвертому питанню виступилиВолодимир Гнiденко, сказавшIи про
те, що BiH як координатор взасмодiТ суб'ектiв на мiсцевому piBHi, вдячний BciM
структурним пiдроздiлам та комунальним установам Бiловолськоi селип{rtоТ
сферi
ради, а також iншим суб'сктам взасмодiТ, що здiйснtоtоть заходи
запобiгання та протидiТ домашньому насильству i насильству за ознакоIо cTaTi за

у

проведену роботу, адже попереджений - означас захищеIIий, i краще проволитИ
irrформаrliйIrо-роз'яснtовальну роботу Б достатнiй Mipi, цiя< потiм боротисЯ З
наслiдками, до яких приводить домашне насильство.
Iриrrа Олiйник, яка повiдомила про те що Розпорядженням Бiловодського
селищного голови вiд 05.||.2020 року Jф 218 було затверджено спiлъний Плаtl
мiсцевих заходiв iз проведення щорiчноТ Всеукраiнськоi акцii <16 днiв проТи
насильства)) на територiТ БiловодськоТ селишIноi об'еднаноi територiаJILНОТ
громали з25 листопада по 10 грудня 2020 року, виконавцями якого стали: Вiдztiл
соцiального захисту населення виконавчого KoMiTeTy БiловолськоТ селиrцrlоi'
ради, Вiлдiл освiти виконавчого KoMiTeTy БiловодськоТ сели[{но'i ра7ци, вilцlli:r
культури Ёиконавчого KoMiTeTy Бiловодськоi селищноi ради,I]ентр соtliальtIих
слух<б Бiловодськоi селищноi ради, Територiальний rleHTp соцiальItоt,о
обслуговування (надання соцiальних послуг) БirrоводськоI селищноТ радlи,
Бiловодський вiддiл полiцiТ ГУНП в Луганськiй областi, заклади охороIrи
здоров'я, також долучилась ГО <Любокрай>.

I{a виконання цього плану було зроблено узагальнений звiт

Irpo
проти IIасильст'I]а)),

проведенtтя рiзt,tоманiтних заходiв в рамках акцii <16 днiв
виконавцi висвiтлIовали iнформацiю про проведеIli заходи на своiх cTopirrKax у
соцiальнiй мережi FaceBook, а також додавали фото.
Були розповсюдженi iнформацiйнi матерiали <Розiрви коJIо, Наси.ltьстtзо це смiття, яке треба виносити з дому!>, <<План безпеки. Ваrпi кроки у виIIалку
домашнього насильства)), якi надавалися в якостi технiчноi пi2цтримки Фон/lом
ООН у галузi народонаселення. Також спецiально для нац-тоТ грома/lи
Загrорiзьким благодiйним фондом <еднiсть за майбутне> були надруковаrri
флаери <Локалiзацiя на мiсцевому piBHi Нацiонального плану дiй на виконаtIIIrI
РезолrоцiТ ради Безпеки ООН |З25 <Пtiнки, мир, безпека>> iз 9казаIIням
iнформаrliТ про Резолtоцiю, контактних даних соцiальних с-ltуrкб, заклалiв, яtсi
розташоваtli на наlпiй територii

Iнформацiю по даному питанI{ю взяли до вiлома.

IIо rr'яr,ому tIитаIlню виступила Iрина Олiйник та розповiла

про
IIроходження навчання фt хiвцями з питань протидiТ домашIrьому IIасильстtsу,
Iцодо впровадженIIя кор кцiйних програм для кривдникiв та з виконанI{я
I)сзо.ltltltдiТ ра2ди Бсзпеки ООН 1З25 dКiнки, мир, безпека>,
N4irricTepc,гtsoм соIliальлtоi полiтики Украiни було рекомеIIдоваIIо пройти
24 ч,о 1циtltlий оtt.ltайн курс <<Комплексний пiдхiд вирiшення проблеми i{асильства
пIollo rKiItoK ,га дiвчат в YKpaTHi> з базових питань запобiгання i протидii
домашньому насилIlст,ts}, : т<иЙ мiстить навчальниЙ модуль iз загальних питаIIь
заlIобiгаttня i прот,идiТ домацIFIьому насильству, о також модулi tцодо лiяльностi
сrrсtliалiзованих служб пiдтримки постраждалих осiб.
Бi-rrоводська сеJlищнi тери,горiальна громада дослухалась до рекомендацiй
,га 13
фахiвцiв пройш.ши це навчання (1 особа з Вiддiлу соцiа"uьного захисту
IIaceJIeItHя tsиконаtsчого KoMiTeTy БiловодськоТ селищноТ ради, 7 осiб з I{eHTpy
5.

соцiальttих служб БiловодськоТ селищноi ради Луганськоi областi, 5 осiб з
'Гсриторiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних

послуг) БiловодськоТ селищноi ради ЛуганськоТ областi).
TaKorK в перiод з 2З по 26 лlистопада 2020 року 2 фахiвцiв (rтсихоJIог та
фахiвець iз соцiальноТ роботи) iз I_{eHTpy соцiальних слуrкб Бiловодськоi
ссJIиIIIIIоI радди Jlугаrrськоi областi взяли участь у 4-деrrному ceмiHapi щодо
впроваджеIIIIrI корекцiйIIих програм для кривдrIикiв.
27 llистоllада 2020 року 3 фахiвцiв I_{eHTpy соцiальних служб Бiловодськоi
сеJIиIIIноТ радди взяли участь у Луганськiй обласнiй он.тrайн конференцii
<Iiфек,гивна реалiзацiя норм законодавства по запобiганню та протидii
/lомаIIIIIt ому IIасильстtsу)).
У результатi спiвпрацi Бiловодськоi селищноТ територiальноТ r,ромади iз
Заrlорiзьким благоДiйним фондом <еднiсть за майбутн€) для спецiалiстiв було
органiзовано низку навчань iз локалiзацii та iмплементацii Нацiонального плану
дiй з викоFIання Резо.lrюцiТ Ради Безпеки ООН |З25 у Схiднiй YKpaiHi, з костiнгу,
бюлrкетування та монiторинIу мiсцевих планiв дiй.
Iнформацiю по даному питанню взяли до вiдома.

IIо шостому tlитаIIню виступила Iрина Олiйник, прозвiтувавши про
виконану роботу з костiнгу та монiторингу за 9 мiсяцiв 2020 року мiсцевого
6.

плаIrу заходiв БiловодськоТ селищноI ОТГ з реалiзацiТ Нацiонального плану дiй
Украirrи з виконання Резолюцii Ради Безпеки ООН 1325 "}Кiнки, мир, безпека"
на перiод 2020-2022 poKiB, яке було б неможливим без пройденого навчання, про
якс зазначалось ранiше.
Почну з того, що з 2019 року ми поча.гIи спiвпрацювати iз Запорiзьким
б.rrагодiйним фондом <Сднiсть за майбутне) в рамках проскту "Просування
порядку денного "Жiнки, мир, безпека" шляхом локалiзаrliТ та iмплементацiT

Ifацiонального плану дiй з виконання Резолюцii ради Безпеки ООН |З25 у
Схiднiй Украiнi", якi, власне, i познайомили наа iз Резолюцiсю Ради Безпеки
ООН 1325 "Ntiнки, мир, безпека".

Бiловодська селищна територiальна громада долучиласъ до виконання
Резолюцii i Розпорядженням селищного голови 11 грулня 2019 року Jф 267 бУло
затверджено План заходiв щодо реалiзацii Нацiонального плану дiй з виконанIш
Резолюцii Ради Безпеки ООН 1325 "Жiнки, мир, безпека" на перiод 2020-202З
poKiB, виконавцями якого е координатор з питань здiйснення заходiв у сферi
запобiгання та протидii домашньому насильству та насилъству за ознакою cTaTi,

вiддiли соцiального захисту населення, освiти виконавчого

KoMiT'eT'y

Бi.lrоводськоi селищноi ради, соцiальнi служби. З цим розпорядженням i планом
заходiв детально мо}кна ознайомитись на сайтi Бiловодськоi се.пипlноi радИ у
вкладцi <Соцiальний захист> в рубрицi <Протидiя домаIIIньому насиJIьсl'ву,
торгiвлi лIодьми, гендернiй дискримiнацii>, публiкацiя вiд 16 грудня 2019 року.
Розпоряд}кенням Бiловодського селищного голови вiд 17 вересllя 2020
року Jф l93 бу.тrо створено Робочу групу по складанню костiнгу ]'а
бrоджетуваrlню заходiв мiсцевого плану дiй з виконання Нацiон€Lпьного планУ
дiй з впровадження Резолюцii Ради Безпеки ООН 1З25 (}tiнки, мир, безпека>>,
члени якоi власне i зробили вiдповiдну роботу з прорахунку BapTocTi тих чИ
iнших заходiв iз зазначеного плану. Загаfiьна BapTicTb скл€ша ||4 277 грн., з якИХ:
мiсцевий бюлжет становить 51 81 1 грн, державний бюджет -З0 21В грIr, залучепi
коIJIти Мiжтrародних органiзацiй-З2 248 грн.
28 жовтrтя 2020 року Ур"д УкраТни прийняв рiшенrrя про за,гверlIжеIrIrя
другого Ifацiонального плану дiй з Rиконання резолюцiI Ради Безпеки ООН 1325
<<Жiнки, мир, безпека>> на перiод до 2025 року, розроблеrrий N4iнсоцполiтики у
тiснiй сrriвпрацi з центральними та мiсцевими органами виконавчоТ влаJ\и,
мiжнародними партнерами та l 8 громадськими органiзаrliями.
Щокуменl,ом визначено 5 стратегiчних цiлей:
1. Жiнки i чоловiки беруть рiвноправну участь у прийrrяrтi рiшrень IIIo/Io
запобiгаrшя конфлiктам, розв'язання конфлiктiв, постконфлiктного вiдновлеtrttя
rIa Bcix рiвrlях та в ycix сферах, зокрема в ceKTopi безпеки i оборони.
2. Створено гендерно чутливу систему iдентифiкацii безпекових викликiв,
запобiгання цим викликам, реагування на них.
З. Процес постконфлiктного вiдновлення, розбулови та впрова/джеIIIIя
системи персхiдного правосуддя вiдбувасться за принципами забсзпечсtttlя
рiвIrих прав та можливостей rKiHoK i чоловiкiв.
4. /{ержава забезпечуе захист вiд насильства за ознакою с,гатi, сексуальIIого
насиJIьства (в умовах збройного конфлiкту та в мирний час).
5. Виконавцi Нацiоrrалъного плану мають розвинеI{у irrстит,уlliйrrу
спроможнiсть ефективно впроваджувати порядок денний ,,Хtiнки, мир, безttека"
вiдповiдrlо ло мiжrrародних стандартiв.
Перший ltацiональний план, на ocHoBi якого ми розроблялlи мiсrlевий IIJIaIl,
був розрахований до 2020 року, тому наразi ми працюсмо ЕIад тим, щоб привести
наш мiсцевий план дiй у вiдповiднiсть iз тим, що буд. дiяти до 2025 p9ny.
/{ля цього Запорiзьким благодiйrrим фондом <еднiсть за майбутIIе)) бу:rо
заклIочеIIо договiр iз мiсцевою консультанткоIо, яка е мобiлiзаторкоtо
УкраТrrського rкiночого фоrrду, Тетяною евстафiевоIо про те, що протяго-1\4 мiсяllяt

BoI{a буlta спiвпраrlюI]ати з групами самодопомоги для визнаLIення основних
гlрiоритетiв i rrаrrрямкiв для вклIочення до мiсцевого плану дiй,

lнформацiю по /]аному питаннIо взяJIи до вiдома.
7. IIо сьомому

llpo

питанню

\

внесення пропозицiй щодо Плану роботи Координацiйноi ради з
питань запобiгання та протидii домашньому насильству, насильству за ознакою
сr,атi, гендернiй дискримiнацiТ, торгiвлi людьми на2021 piK.
Iнформацiю Ito даному итаI{нIо взяли до вiдома, протягом мiсяця будут,ь
наданi пропозицii.
8. IIо восьмому питаIIню <Рiзне>

Тетяна евстафiева висунула пропозицiю про створення мобiльноТ бригади
I{a територii Бiловодськоi селищноi об'еднаноi територiальноi громади, на базi
станцii полiцейських офiцерiв Бiловодсъкоi селищtrоi територiальноi громади (с.
Щанилiвка).

Iнформацiю по даному питанню взяли до вiдома.

Го;rова Координацiйноi ради
Секре,гар Коордиllацiйноi ради

Володимир ГНIЩЕНКО

Iрина ОЛIЙНИК

