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Комплексна політика та збір даних в Україні
Круглий стіл Офісу Ради Європи в Україні
8 липня, 2020

БУГАЄЦЬ ТАМАРА

адвокатка Адвокатського бюро «Тамари Бугаєць»,національна експертка проекту РЄ «Стамбульська конвенція: інструмент для
посилення боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством в Україні»
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Збір даних у сфері запобігання
домашньому насильству та
насильству за ознакою статі,
що здійснюється різними
суб’єктами

МИ ЗАПИТАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИПАДКИ НАСИЛЬСТВА, ЩО
ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ У:
Міністерства соціальної політики України
Національної поліції України
Міністерства освіти і науки України
Міністерства охорони здоров’я України
Державної судової адміністрації
Офісу генерального прокурора України
Державної служба статистики
Державної установи «Урядовий контактний центр»
Координаційного центру з надання правової допомоги
Громадської організації «Ла Страда-Україна»

Міністерство соціальної політики (2019)
130 514 звернень з приводу ДН
114 814 – жінки, 14 648 – чоловіки, 1 055 – діти
11 328 сімей на обліку ЦСССДМ, у яких виховується 2021 дитина

1 644 дитини на обліку ССД, 2 дітей стали свідками ДН

21 центр соціально-психологічної допомоги
26 притулків або відділень для осіб, які постраждали від ДН
або НзОС
344 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від ДН або НзОС
6 центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб
16 центрів денного перебування постраждалих осіб
142 регіональні «гарячі лінії»

Національна поліція України (2019)
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Національна поліція України (2019)
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у зв’язку із вчиненням
адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 173-2 КУпАП
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Національна поліція України (2019)
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Аналіз судової практики м. Кривого Рогу за ст. 173-2
КУпАП (всього 333 постанови), січень-лютий 2020:
o лише по 46 % адміністративних протоколах судді прийняли рішення про
притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
домашнього насильства;
o де у 90 % суд наклад адміністративне стягнення у вигляді штрафу, що є не
дієвим, до 7 % застосував громадські роботи і у 1 % суд застосував арешт;
o 27 % протоколів судді направили на доопрацювання: недоліки оформлення
протоколу (21 %), незабезпечення явки особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності (30 %), незабезпечення приводу особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності (49%);
o у 12 % судді закрили справу: 27 % - відсутність складу адміністративного
правопорушення, 68 % - у зв’язку із закінченням строків давності
притягнення особи до адміністративної відповідальності, 5 % у зв’язку із
смертю кривдника;
o у 14 % справ судді закрили справу, оскільки прийшли до висновку що
випадок домашнього насильства був малозначним та суд обмежився усним
зауваженням.

Національна поліція України (2019)
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Офіс Генерального прокурора України, 2019
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Державна судова адміністрація, 2019
ст. 126-1 КК
626

319

95

225

633

227

2

307

кількість розглянутих
проваджень
та
кількість
постановлених вироків

затверджено угод про
примирення
та
угод про визнання
винуватості

кількість проваджень, що
перебували на розгляді у суді
та
кількість осіб, провадження
щодо яких перебували у суді

кількість засуджених
осіб
та
кількість нерозглянутих
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Аналіз судової практики по ст. 126-1 у Дніпропетровській
області за січень 2019 - червень 2020
o 50 вироків, всі обвинувальні
o обвинувачена особа: 46, 4, потерпіла особа: 1, 49
[син/матір – 15; чоловік/цивільна дружина – 12; чоловік/дружина – 10]

o покарання: громадські роботи - 18, арешт - 9, обмеження волі - 9,
позбавлення волі з іспитовим строком - 5, позбавлення волі - 2.
o у 7 справах було укладено угоду про примирення: громадські роботи - 2,
обмеження волі – 5
o у 29 справах згадується, що злочин було вчинено у стані алкогольного
сп’яніння
o у 7 справах була складена досудова доповідь
o у двох справах суд застосував положення ст. 91-1 КК (обмежувальні
заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство)

Координаційний центр з надання правової
допомоги, 2019
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Урядовий
контактний
центр
15-47
(лютий –
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Міністерство охорони здоров'я України

«Проте така звітність не запроваджена, тому що
Міністерство соціальної політики України, як
національний координатор з питань запобігання та
протидії домашньому насильству, спільно із
центральним органом виконавчої влади лише розробляє
проект Порядку та нові форми статистичної звітності
щодо випадків домашнього насильства. МОН, заклади
освіти зможуть фіксувати випадки домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, а також
звітувати із цих питань після затвердження в
установленому порядку зазначених вище нормативноправових документів».

«На сьогодні МОЗ не здійснює узагальнення
інформації щодо випадків домашнього
насильства,оскільки надсилання інформації в
паперовій формі в межах адміністративнотериторіальних одиниць може призвести до
розголошення персональної інформації та
погіршення соціального становища
постраждалих осіб».

Міністерство освіти і науки України

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ
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Суб’єкти у сфері запобігання та протидії домашньому насильству не
збирають дезагриговані статистичні данні, а деякі з них (МОЗ та
МОН) не узагальнюють інформацію взагалі

B

Суб'єкти не здійснюють обмін даними між собою, що ускладнює
здійснення скоординованої політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі

C

Міністерство соціальної політики України не здійснює збір усіх
даних, їх аналіз та поширення результатів, статистичні дані не
доступні громадськості

Дякую за увагу!
advocate.bugaiets@gmail.com
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