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ІНФОРМАЦІЯ 

 про персонально-відповідальних осіб за протидію 

 домашньому насильству в Солом’янському районі міста Києва 
 

 
Адміністратив-

но-

територіальна 

одиниця 

Повна назва 

районної 

державної 

адміністрації 

Юридична адреса ПІП персонально 

відповідальної 

особи 

посада Контакти  

(емейл, тел, факс) 

Номер розпорядчого 

документу про 

призначення 

персонально 

відповідальної особи 

на виконання 

Постанови КМУ від 

22.08.2018 № 658 

Солом’янський 

район міста 

Києва 

Солом’янська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

м. Київ, 03020, 

просп. 

Повітрофлотський, 

41 

Горпинченко  

Олена Ігорівна 

 

заступник голови 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

o.maksimova@solor.gov.

ua 

207-09-05 

Розпорядження  

Солом’янської 

районної в місті Києві 

держаної адміністрації 

від 19.01.2018  № 38 

«Про розподіл 

обов’язків між 

головою, першим 

заступником голови, 

заступником голови та 

керівником апарату 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної 

адміністрації»;  

Розпорядження  

Солом’янської 

районної в місті Києві 

держаної адміністрації 

від 29.10.2018  № 745  

«Про затвердження 
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змін до розподілу 

обов’язків між  

головою, першим 

заступником голови, 

заступником голови та 

керівником апарату 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної 

адміністрації» 
Солом’янський 

район міста 

Києва 

Солом’янська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

м. Київ, 03020, 

просп. 

Повітрофлотський, 

41 

Шевченко Юрій 

Афанасійович 

Головний спеціаліст 

відділу сімейної 

політики служби у 

справах дітей та сім’ї 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ssd_solom@ukr.net 
207 39 34 

207 09 70 

098 431 17 92 

Наказ служби у 

справах дітей та сім’ї 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

держаної адміністрації 

«Про визначення 

уповноваженої особи, 

яка здійснює заходи у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству і 

насильству за ознакою 

статі» від 12.02.2019 

№ 7 
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Особа, яка постраждала від домашнього насильства, може звернутися в Солом’янському районі міста Києва до: 

 

Служби у справах дітей та сім’ї Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 

(044)207 39 34; (044)248 97 90 

 

Солом’янського управління поліції Головного управління  Національної поліції у місті Києві 

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 49 

(044)275 33 00 

 

Управління патрульної поліції  в місті Києві Департаменту патрульної поліції  

м. Київ, вул. Народного ополчення, 9 

(044)254 94 88 

 

Правобережного  київського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги (за юридичною допомогою) 

м. Київ, вул. Єреванська, 32 

(044)593 97 61 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0 800 213 103 

 

«Центру сім’ї» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (за  психологічною та юридичною допомогами) 

м. Київ, вул. Уманська, 27, корпус 1 

(044)242 04 20 

 

Солом’янського районного у місті Києві центру соціальних служб (за  соціальною, психологічною та юридичною допомогами) 

м. Київ, вул. Кривоноса Максима, 21 

(044)243 75 26; (044)243 75 24 

 

 

 

 

 



Якщо життя у Вашій сім’ї перетворилося на жах, зволікати не варто… 

 

телефонуйте: 102 

 

гаряча лінія Національної поліції України 

0 800 500 202 

 

гаряча лінія патрульної поліції м. Києва 

(044)254 94 88 

 

Національна «гаряча лінія» 

з попередження  домашнього насильства,  

торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 

0 800 500 335 або 116 123 

 

Національна дитяча «гаряча лінія» 

Безкоштовно! Анонімно! 

0 800 500 225 

(безкоштовно Київстар та Lifecell – 116 111) 

 

Якщо випадки домашнього насильства вже мали місце 

У такому разі Ви маєте бути готові протистояти наступним актам насильства. 

Для цього слід: 

- розповісти про насильство тим, хто може допомогти; 

- продумати дії на випадок  повторного акту насильства; 

- заздалегідь знайти номери телефонів  місцевих служб, які можуть надати необхідну підтримку; 

- визначити місце, куди можна піти у разі загрози насильства; 

- домовитися з сусідами, щоб вони викликали поліцію, якщо почують крики з квартири; 

- визначити, що саме з цінних речей  варто забрати з дому; 

- у безпечному, але доступному місці заховати документи, певну суму грошей, книжку з номерами телефонів, інші 

важливі папери, певний одяг та необхідні  ліки; 

- унеможливити доступ до інформації про  місце перебування потерпілої особи. 


