
1.Які  види насилля прописані на законодавчим рівні? 

Відповідь (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) 

2. Куди може звернутися людина, яка постраждала від гендерно-обумовленого та 
домашнього насилля? 

Відповідь: 102 (розширено: поліція, соцслужби, мобільна бригада, управління 
соціального захисту населення, громадські організації) 

3. На кого ще, окрім родичів, поширюється дія законодавства про запобігання та 
протидію домашньому насильства? Простими словами, хто ще крім рідних й близьких 
людей може бути як кривдником так і жертвою? 

Відповідь: 

Інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом та мають взаємні 
права та обов'язки ( це можуть бути покоївки, домогосподарки, няньки та навіть сусіди 
по кімнаті.) 

4. Який державний орган має право виносити обмежувальні приписи? 

Відповідь: 

Виключно суди. 

5. Яким законом передбачено позбавлення волі за вчинення домашнього насильства? 

Відповідь: 

Кримінальний кодекс України 

6 Що таке булінг? 

Відповідь: залякування, цькування, задирання) — різновид насильства; навмисне, що 
не носить характеру самозахисту. Довготривале (повторюване) фізичне чи 
психологічне насильство з боку дитини чи групи, які мають певні переваги (фізичні, 
психологічні, адміністративні тощо) стосовно іншої дитини, і що відбувається 
переважно в організованих колективах з певною особистою метою. 

7.Назвіть основні види булінгу та наведіть приклад кожного 

Відповідь: 

Фізичне, економічне, психологічне, сексуальне. Додатково виділяють ще кібербулінг. 

8.Дайте визначення ситуації, коли при прийомі на роботу перевагу віддають чоловікам 
ніж жінкам, або коли заробітна плата у представників чоловічої статі набагато вища ніж 
у жінок за виконання однакової роботи. 



Відповідь: 

Дискрімінація, гендерна нерівність 

9. На які гарячі лінії можна звернутися за допомогою, якщо потрапив у ситуацію 
насильства? 

А) Для дорослої людини?  

Урядова “гаряча лінія” для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу 
вчинення такого насильства -15-47 

 Національна "гаряча лінія" ГО “Ла Страда - Україна” з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 
(короткий номер з мобільного) 

 

Б) для дитини? 

Відповідь:Національна дитяча “гаряча лінія” ГО “Ла Страда - Україна” 0 800 500 225 або 
116 111 (для дзвінків з мобільного) 

 

10. Якщо ви стали свідком або знаєте про випадки насильства, що треба зробити? 

Відповідь: зателефонувати у поліцію 102 

11. Чи можна заявити про насильство анонімно? 

Відповідь: так, зателефонувавши 102 

12. Чи може заявити про насильство дитина? 

Відповідь: так, зателефонувавши 102 

13. Чи є у дітей права і якщо “так” , де вони записані? 

Відповідь: Конвенція про права дитини 

14. Якщо ви побачили дітей безхатченків, що можна зробити? 

Відповідь: зателефонувати 102 

15. Хто опікується дітьми без належного батьківського піклування? 

Відповідь: ювенальна превенція, служби у справах дітей, соціальні служби 

 



 


