
У випадку домашнього насильства звертатися: 

 
• До територіального органу поліції за телефоном 102. 

• До управління у справах сім’ї та молоді Шепетівської міської ради за телефоном 

4-01-50. 

• До служби у справах дітей Шепетівської міської ради, в разі якщо жертвами 

насильства були діти, за телефоном 4-03-90. 

• До Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

за телефоном 4-16-23, 0980479133 

• До психолога, соціального педагога, класного керівника, медичного працівника 

тощо. 

• На Гарячу Лінію для постраждалих від домашнього насильства за 

телефоном 15 -47. ( Дзвінки безкоштовні, цілодобово). 

 
 

В разі проблем за вказаними контактами звертатися за номером : 

0983238600 (дзвонити щодня з 9 год. до 16 год. крім суботи і неділі). 



Контактна інформація спеціально уповноважених у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
 

в м. Шепетівка 
 

 

 
№ з\п Заступник голови 

райдержадміністрації, 

міськвиконкому, 

об’єднаної 

територіальної громади 

Структурний підрозділ 

соціального захисту у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству(назва, ПІБ 

відповідальної особи, 
телефони, email) 

Служба у справах дітей 

(назва, ПІБ відповідальної 

особи, телефони, email) 

Уповноважені 

підрозділи органів 

Національної поліції 

(назва, ПІБ 

відповідальної особи, 

телефони, email) 

Органи управління 

освітою 

(назва, ПІБ 

відповідальної особи, 

телефони, email) 

Органи охорони 

здоров’я 

(назва, ПІБ 

відповідальної особи, 

телефони, email) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заступник  
міського 

Відділ у справах Служба в справах Сектор превентивної Управління освіти Шепетівський 

міський центр 

первинної медико 

– санітарної 

допомоги. 

Бараболя Віталій 

Дмитрович 

т.0986734771, 

0676167994 

 голови  сім’ї та молоді дітей виконавчого діяльності Шепетівської 
  управління у справах комітету Шепетівського міської ради. 
  сім’ї, молоді та Шепетівської міської відділу поліції Колоднюк Ольга 
  спорту Шепетівської ради. ГУНП в Анатоліївна 
 Безкоровайна 

Галина 
міської ради. Купрацевич Катерина Хмельницькій т. 4-07-88, 

 Григорівна Гайдай Алла Василівна області. 0672836931 
 т. (03840) 4-08-89 Олексіївна т.(03840) 4-03-90 Гнатюк Володимир E-mail: 
 E-mail: rada- т.(03840) 4-01-50, E-mail: Миколайович  shosvita@i.ua 
  shepetivka@i.ua т. 0983238600 shmssn@ukr.net т. 102, 067 8317104, kolodnyuk1105@i.ua 
  E-mail:  0967458144  

  shep_sms@ukr.net    
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	У випадку домашнього насильства звертатися:
	4-01-50.

