
Насильство в сім'ї є однією з найбільш 

гострих і розповсюджених соціальних 

проблем національного значення 

 

 
 

Відповідно до Закону України «Про 

попередження насильства в сім'ї»             

від 15 листопада 2001 року, насильство в 

сім'ї — будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування одного члена 

сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, 

якщо ці дії порушують конституційні права і 

свободи члена сім'ї як людини та 

громадянина і наносять йому моральну 

шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров'ю. 

 

Члени сім'ї, які вчинили насильство, 

несуть кримінальну, адміністративну чи 

цивільно-правову відповідальність, 

встановлену законом. 

 

На законодавчому рівні розрізняють такі 

види насильства в сім'ї: 

 

фізичне насильство 
- умисне  нанесення одним членом сім'ї 

іншому члену сім'ї побоїв, тілесних 

ушкоджень, що може призвести або 

призвело до смерті постраждалого, 

порушення фізичного чи  психічного 

здоров'я, нанесення шкоди його честі і 

гідності;  

 

сексуальне насильство 
- протиправне посягання одного члена сім'ї 

на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, 

а також дії сексуального характеру по 

відношенню до дитини, яка є членом цієї 

сім'ї;  

 

психологічне насильство 
- насильство, пов'язане з дією одного члена 

сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом 

словесних образ або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно спричиняється 

емоційна невпевненість, нездатність 

захистити себе та може завдаватися або 

завдається шкода психічному здоров'ю;  

 

економічне насильство 
- умисне  позбавлення одним членом сім'ї 

іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та 

іншого майна чи коштів, на які 

постраждалий має передбачене законом 

право, що може призвести до його смерті, 

викликати порушення фізичного чи 

психічного здоров'я. 

 

Реальна загроза вчинення насильства в 

сім'ї – погроза вчинення одним членом сім'ї 

стосовно іншого члена сім'ї насилля, якщо є 

реальні підстави його очікувати. 

 

Попередження насильства в сім'ї – система 

соціальних і спеціальних заходів, 

спрямованих на усунення причин і умов, які 

сприяють вчиненню насильства в сім'ї, 

припинення насильства в сім'ї, яке готується 

або вже почалося, притягнення до 

відповідальності осіб, винних у вчиненні 

насильства в сім'ї, а також медико-соціальна 

реабілітація жертв насильства в сім'ї. 

 

 
 

Підстави для вжиття заходів з 

попередження насильства в сім'ї 

 

◘ заява про допомогу жертви насильства 

в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує 

реальна загроза вчинення насильства в сім'ї; 

 

◘ висловлене жертвою насильства в сім'ї 

або членом сім'ї, стосовно якого існує 

реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, 

бажання на вжиття заходів з попередження 

насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення 

або заява надійшли не від нього особисто; 

 

◘ отримання повідомлення про 

застосування насильства в сім'ї або реальної 

загрози його вчинення стосовно дитини, яка 

є членом цієї сім’ї, чи недієздатного члена 

сім'ї.  

 



Заява та повідомлення про застосування 

насильства в сім'ї або реальної загрози його 

вчинення приймаються за місцем 

проживання постраждалого 

уповноваженими органами. 

  

Орган, до якого надійшла заява або 

надійшло повідомлення про вчинення 

насильства в сім'ї або реальну загрозу його 

вчинення, розглядає заяву чи повідомлення 

та вживає в межах своїх повноважень 

передбачені законом заходи з попередження 

насильства в сім'ї. 

  

Здійснення заходів з попередження 

насильства в сім’ї, протидія та запобігання 

будь-яким його проявам, надання правової 

допомоги особам, які потерпають від 

насильства в сім’ї, – мають законну 

підтримку на рівні держави. 

 

Органи та установи, на які покладається 

здійснення заходів з попередження 

насильства в сім'ї 

 

1) центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань 

попередження насильства в сім’ї; 

2) відповідні підрозділи органів внутрішніх 

справ;  

3) органи опіки і піклування.  

 

Також можуть сприяти у здійсненні 

заходів з попередження насильства в сім'ї 

органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи і 

організації незалежно від форми власності, 

об'єднання громадян, а також окремі 

громадяни. 

Спеціалізовані установи для осіб, які 

вчинили насильство 

в сім'ї, та жертв такого насильства: 

 

- кризові центри для членів сімей, в 

яких вчинено насильство в сім'ї або існує 

реальна загроза його вчинення;  

 - центри медико-санітарної 

реабілітації жертв насильства в сім'ї. 

 

Членам сім'ї, стосовно яких  

здійснюються заходи з попередження 

насильства в сім'ї, держава гарантує 

охорону прав і законних інтересів. 

 

 
 

 

Як правило насильство в сім’ї не 

розголошується. Дитина може мовчати і 

не розповідати про погане ставлення до 

неї. Тому, якщо ви стали свідками прояву 

жорстокої поведінки над дитиною, 

обов’язково повідомте відповідні органи.  

 

Не мовчи про насильство! 

Телефонуй 0 800 500 335 або 386 (з 

мобільного) 

Безкоштовно, анонімно та конфіденційно. 

 

 

 

БУКЛЕТ 

 

 

 

Зупинимо насильство в сім’ї! 
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