
 

 

Новий закон   

"Про запобігання та протидію домашньому насильству"  
(набув чинності з 7 січня 2018 року) 

 

Під домашнім насильством тепер розуміється будь-яка дія фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких діянь. 

Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають вони спільно зі 

своїми кривдниками, чи ні. 
 

Постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й 

свідок (очевидець) такого насильства. 
 

У разі вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалі мають право 

звернутися із відповідною заявою (повідомленням) як до органів поліції за місцем свого 

проживання (перебування), так і до виконавчих комітетів сільських і селищних рад, 

органів опіки та піклування, навчальних закладів (якщо постраждалі — діти), установ 

охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих 

органів. 
 

Під домашнім насильством тепер розуміється будь-яка дія фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких діянь 

Можна повідомити про насильство і через кол-центр з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству — державну установу, територіальні підрозділи якої планується 

відкрити у кожному регіоні. Державний кол-центр поки у процесі створення, а поки 

громадяни можуть користуватися гарячими лініями громадської організації "Ла-Страда 

Україна":  0800500225 

 

Крім того, усі факти домашнього насильства, інформація про кривдника (незалежно від 

його згоди), а також про постраждалих (за їхньою згодою) вносяться до Єдиного 

державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

До того ж кривдника можуть взяти на профілактичний облік, проводити з ним роботи 

органами поліції, направити на проходження програми виправних робіт на строк від 

трьох місяців до одного року. 
 

Ст. 172-3 КУпАП за вчинення домашнього насильства передбачає покарання у вигляді 

штрафу від 170 грн. до 340 грн. або громадських робіт на строк 30-40 годин, або 

адміністративного арешту на строк до 7 діб. Повторне вчинення домашнього насильства 

протягом року вже загрожує штрафом від 340 до 680 грн. або громадськими роботами на 

строк від 40 до 60 годин, або адміністративним арештом на строк до 15 діб. 
 

Закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за домашнє насильство (№2227-

19), теж ухвалений парламентом у грудні минулого року, але набуде чинності з 11 січня 

2019 року. Зокрема, почне діяти кримінальна відповідальність за вчинення 

систематичного домашнього насильства, що передбачатиме покарання у вигляді 

позбавлення волі строком до 2 років. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Директор СШ № 10 

_______ Н.В.Мамон 

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ 

    у І семестрі 2018-2019 навчального року  
 

Місце 

чергування 

ПОНЕДІЛОК 

кабінети П.І.Б. кабінети П.І.Б. кабінети П.І.Б. 

І поверх 13-15 Дерій І.М. 12-9 

 
Тупало І.М. роздягальня, 

хол 

Савченко С.І. 

ІІ поверх 37-34 Діброва О.В. 33-31 Шинкаренко О.М. - - 

ІІІ поверх 49-55 Гладун О.О.   42-46 Зюзькіна Г.М. 

Буфет, 

їдальня 

Струк О.Д. 

Сходи Головні Скапа Т.В.   

Роздягальня Хлопчиків Пучко Р.В. Дівчат Матвієць О.В. 
Шкільне 

подвір’я 
Лаврик К.А. 

                            ВІВТОРОК 

І поверх 13-15 Варавіна Н.Д. 12-9 Шаумян Т.Л. роздягальня, 

хол 

ЧистенкоН.А. 

ІІ поверх 37-34 Тімічева Н.М. 33-31 Ярова О.М. - - 

ІІІ поверх 49-55 Чайдак Л.В.   42-46 Яременко М.В. 
Сходи Головні Ковальова Н.П.   

Роздягальня Хлопчиків Пучко Р.В. Дівчат Матвієць О.В. 
Буфет, 

їдальня 

Гаврилюк-Роговська О.А. 

Шкільне 

подвір’я 
Мазур Є.П. 

                      СЕРЕДА 

І поверх 13-15 Варавіна Н.Д 12-9 Тупало І.М. роздягальня, 

хол 

Парнюк Ю.С 

ІІ поверх 37-34 Шевченко Н.А 33-31 Радченко В.Г. - - 

ІІІ поверх 49-55 Гусєва М.Ю.   42-46 Бабко І.М. 
Буфет, 

їдальня 

Шаповал І.С. 

Сходи Головні Матвієць О.В.   

Роздягальня Хлопчиків Пучко Р.В. Дівчат Мазур Є.П. 
Шкільне 

подвір’я 
Берегова О.О. 

                     ЧЕТВЕР 

І поверх 13-15 Нечипурна 

О.В. 

12-9 Дерій І.М. роздягальня, 

хол 

Коренева Г.І. 

ІІ поверх 37-34 Онищенко Л.П. 33-31 Шиловська Н.І. - - 

ІІІ поверх 49-55 Кулішова Г.П.   42-46 Петрушенко Л.А. 
Буфет, 

їдальня 

Печериця М.О. 

Сходи Головні Романченко С.В.   

Роздягальня Хлопчиків Пучко Р.В. Дівчат Матвієць О.В. 
Шкільне 

подвір’я 
Мазур Є.П. 

                    П’ЯТНИЦЯ 
І поверх 13-15 НечипурнаО.В

. 

10-9 Шаумян Т.Л. роздягальня, 

хол 

Зеленська О.С. 

ІІ поверх 37-34 Яцина С.В. 33-31 Гуменюк С.В. -  

ІІІ поверх 49-55 Головня О.В.   42-46 Стороженко М.І. 
Буфет, 

їдальня 

Яковлева Є.С. 

Сходи Головні Бауліна   

Роздягальня Хлопчиків Мазур Є.П. Дівчат Матвієць О.В. 
Шкільне 

подвір’я 
Пучко Р.В. 

 


