
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 16 лютого 2022 р. № 129 

Київ 

Про внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України  

від 22 серпня 2018 р. № 658 і  

від 27 листопада 2019 р. № 972 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 69, ст. 2332), і 

Порядку реалізації експериментального проекту із створення “єдиного 

входу” опрацювання звернень громадян та запитів на публічну 

інформацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27 листопада 2019 р. № 972 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 96, 

ст. 3177; 2020 р., № 4, ст. 217), зміни, що додаються. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 лютого 2022 р. № 129 

ЗМІНИ,  

що вносяться до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України  

від 22 серпня 2018 р. № 658 і 

від 27 листопада 2019 р. № 972  

1. У Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

22 серпня 2018 р. № 658: 

1) доповнити Порядок пунктом 12¹ такого змісту: 

“12¹. До початку функціонування кол-центру з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

насильству стосовно дітей звернення та повідомлення про осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

насильства стосовно дітей, звернення та повідомлення від зазначених осіб, 

а також повідомлення про загрозу вчинення такого насильства 

приймаються державною установою “Урядовий контактний центр” 

(далі ― Урядовий контактний центр) за номером телефону 15-47.ˮ; 

2) абзац восьмий пункту 13 виключити; 

3) пункт 14 викласти в такій редакції: 

“14. Центральні органи виконавчої влади та інші суб’єкти, визначені у 

частині четвертій статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”, подають щокварталу до Нацсоцслужби 

узагальнені дані звітності служб у справах дітей, уповноважених 

підрозділів органів Національної поліції, органів управління освітою, 

закладів освіти, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

місцевих держадміністрацій, закладів охорони здоров’я, центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про результати здійснення ними 

повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі за затвердженими Мінсоцполітики формами 

звітності. 

Нацсоцслужба систематизує отримані дані та щокварталу подає 

Мінсоцполітики узагальнену звітність центральних органів виконавчої 

влади та інших суб’єктів. 
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Нацсоцслужба збирає, аналізує та поширює відповідно до 

законодавства інформацію про домашнє насильство, удосконалює систему 

показників у формах статистичної звітності щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству.ˮ; 

4) абзац дванадцятий пункту 15 викласти в такій редакції: 

“звітування щокварталу Нацсоцслужбі про результати здійснення 

повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі у порядку, визначеному Мінсоцполітики;ˮ; 

5) у пункті 31: 

в абзаці першому слово “об’єднанихˮ виключити; 

абзац дев’ятий викласти в такій редакції: 

“звітування Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським держадміністраціям про результати 

здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному 

Мінсоцполітики;ˮ; 

6) пункт 38 викласти в такій редакції: 

“38. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції звітують 

щокварталу Нацсоцслужбі через Національну поліцію про результати 

здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі у порядку, визначеному 

Мінсоцполітики.ˮ; 

7) пункт 41 викласти в такій редакції: 

“41. МОН звітує щокварталу Нацсоцслужбі про результати здійснення 

закладами освіти повноважень у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі у порядку, 

визначеному Мінсоцполітики.ˮ; 

8) пункт 45 викласти в такій редакції: 

“45. МОЗ звітує щокварталу Нацсоцслужбі про результати здійснення 

закладами охорони здоров’я повноважень у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі у порядку, 

визначеному Мінсоцполітики.ˮ; 

9) у пункті 49 слово “Мінсоцполітикиˮ замінити словом 

“Нацсоцслужбіˮ; 

10) пункт 50 доповнити абзацами такого змісту: 

“До початку функціонування кол-центру з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

насильству стосовно дітей працівники Урядового контактного центру, що 

забезпечують роботу “гарячої лініїˮ з питань протидії торгівлі людьми, 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та насильству стосовно дітей за номером телефону 15-47, з моменту 

отримання звернення або повідомлення про осіб, які постраждали від 
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домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно 

дітей або звернення та повідомлення від зазначених осіб: 

протягом доби інформують (за згодою постраждалої особи, крім 

випадків, коли такою особою є дитина, недієздатна особа або особа, 

цивільна дієздатність якої обмежена) про таку особу/осіб уповноважений 

підрозділ органу Національної поліції за допомогою засобів телефонного 

зв’язку, електронної пошти, а також: 

- невідкладно службу у справах дітей, ― якщо постраждалою особою 

або кривдником є дитина чи якщо постраждала особа звернулася з 

дитиною; 

- уповноважену особу, визначену відповідно до пункту 21 або 

пункту 23 цього Порядку, ― якщо постраждалою особою є недієздатна 

особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена;  

- орган опіки та піклування, ― якщо постраждалою особою або 

кривдником є повнолітня недієздатна особа або особа, цивільна 

дієздатність якої обмежена;  

реєструють звернення або повідомлення про вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей в 

Єдиній системі опрацювання звернень, опрацьовують звернення та 

надсилають державним органам за належністю; 

надають першу невідкладну психологічну допомогу або 

консультацію, а також подають контактні дані загальних та 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб або інших надавачів 

соціальних послуг обласного, районного рівня та рівня територіальної 

громади для надання належної психологічної допомоги та реєструють факт 

надання консультації в Єдиній системі опрацювання звернень; 

подають постраждалій особі або її законному представнику (якщо він 

не є кривдником) вичерпну інформацію про права постраждалої особи, 

соціальну, медичну, психологічну, безоплатну правову допомогу, а також 

послуги, якими вона може скористатися, про право вимагати 

відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, 

заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, та про вжиті до кривдника 

заходи.ˮ; 

11) доповнити Порядок пунктом 50
1
 такого змісту: 

“50
1
. У разі звернення особи, стосовно якої є підстави вважати, що 

вона перебуває у небезпеці або її життю та здоров’ю загрожує небезпека у 

зв’язку з вчиненням стосовно неї домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, насильства стосовно дітей, або повідомлення про таку 

ситуацію стосовно іншої особи, до початку функціонування кол-центру з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та насильству стосовно дітей працівники Урядового 

контактного центру, що забезпечують роботу “гарячої лініїˮ з питань 

протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, 
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насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 

телефону 15-47: 

невідкладно за допомогою засобів телефонного зв’язку (а також  

смс-повідомлення, електронної пошти, мобільних додатків, інших 

спеціалізованих програмно-технічних і технічних засобів за наявності 

технічної можливості) викликають територіальний орган Національної 

поліції;  

у разі потреби викликають бригаду екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; 

надають першу невідкладну психологічну допомогу або 

консультацію; 

реєструють звернення або повідомлення про вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей в 

Єдиній системі опрацювання звернень, опрацьовують звернення та 

надсилають державним органам за належністю.ˮ; 

12) пункт 51 доповнити абзацами такого змісту: 

“Урядовий контактний центр до початку функціонування кол-центру з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та насильству стосовно дітей щомісяця звітує Нацсоцслужбі 

про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству 

стосовно дітей у порядку, визначеному Мінсоцполітики. 

У разі повторного звернення за номером телефону 15-47 про вчинення 

насильства або повідомлення за цим номером про відсутність реагування 

відповідних органів виконавчої влади щодо одного і того ж випадку 

домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства 

стосовно дітей працівники Урядового контактного центру, що 

забезпечують роботу “гарячої лініїˮ  з питань протидії торгівлі людьми, 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та насильству стосовно дітей, інформують про таке звернення або 

повідомлення Нацсоцслужбу для вжиття заходів реагування відповідно до 

законодавства, реєструють таке звернення або повідомлення та надсилають 

до Нацсоцслужби.ˮ; 

13) доповнити Порядок пунктом 51
1
 такого змісту: 

“51
1
. Нацсоцслужба щокварталу організовує подання Урядовому 

контактному центру актуальної контактної інформації про спеціально 

уповноважені органи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, інші органи та установи, на які покладено функції щодо 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, і про загальні та спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих осіб. 
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Нацсоцслужба разом із Мінсоцполітики забезпечує підвищення рівня 

обізнаності працівників Урядового контактного центру з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та насильству стосовно дітей.ˮ; 

14) пункт 53 викласти в такій редакції: 

“53. Координаційний центр з надання правової допомоги щокварталу 

звітує Нацсоцслужбі про результати здійснення центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги повноважень у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у 

порядку, визначеному Мінсоцполітики.ˮ; 

15) у тексті Порядку та додатку 5 до нього слова “центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молодіˮ в усіх відмінках та формах числа 

замінити словами “центр соціальних службˮ у відповідному відмінку та 

числі. 

2. Абзац п’ятий пункту 7 Порядку реалізації експериментального 

проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та 

запитів на публічну інформацію, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 972, викласти в такій 

редакції: 

“До запровадження Єдиного державного реєстру випадків 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі звернення та 

повідомлення про насильство реєструються в Єдиній системі опрацювання 

звернень.ˮ. 

_____________________ 
 
 
 
 


