
    Додаток 4 

до Інструкції щодо порядку 

взаємодії управлінь (відділів) у 

справах сім'ї, молоді та спорту, 

служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх 

справ з питань здійснення заходів 

з попередження насильства в сім'ї  

 

АКТ  

з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його 

вчинення 

 

"___"__________ 20__ року  

  

 

____________________________________________________________________  
  (зазначити прізвище та ініціали потерпілого (их) від насильства в сім’ї) 

Місце проживання__________________________________________________  

Тел._____________________  

 

 Комісія у складі:  

1. _______________________________________________________________  
       (П.І.Б, місце роботи, посада) 

2. _______________________________________________________________   
      (П.І.Б, місце роботи, посада) 

3. _______________________________________________________________  
(П.І.Б, місце роботи, посада) 

відвідала сім'ю з метою з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або 

реальної загрози його вчинення, за наслідками якого склала цей акт.   

 

  Комісією виявлено, що сім'я _________________________________  

складається з _________ осіб, а саме:   

Мати: ______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

Батько: ____________________________________________  _____________  
   (П.І.Б.)      (дата народження)  
Діти: ______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 
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Продовження додатка 4  

 

Інші особи, які проживають разом (родинні зв'язки):   

 

Баба: ______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

Дід: ______________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

Інші (зазначити):________________________________________  ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

______________________________________________           ____________ 
   (П.І.Б.)      (дата народження) 

 

 Сім'я проживає: у власному, найманому будинку, у будинку батьків, 

родичів,  друзів, у гуртожитку, інше_____________________________________ 
         (необхідне підкреслити)                                                                                (зазначити)  

Характеристика приміщення: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Власник житла ____________________________________________________  
    (П.І.Б.) 

 

Додаткова інформація про сім’ю:  
Повна сім'я (багатодітна сім'я;  сім'я усиновлювачів;  сім'я  

 опікунів/піклувальників; неповнолітні батьки; позашлюбна дитина/дитина від 

іншого шлюбу; жінка, я якою проживає чоловік, не є біологічною матір’ю 

дитини; повернення дитини/одного з батьків з місць позбавлення волі) 

 (необхідне підкреслити) інше___________________________________________________  
                                                                (зазначити) 

____________________________________________________________________  

 

Неповна сім'я (багатодітна сім'я;  сім'я усиновлювача;  сім'я  

опікуна/піклувальника;  батьки розлучені,  але  проживають  разом;  

неповнолітні  батько/матір;  перебування одного з батьків у місцях  

позбавлення волі;  батьки не  розлучені,  але  проживають  окремо;  

місцезнаходження одного з батьків невідоме, інше)________________________ 
(необхідне підкреслити)                                                                                           (зазначити 
____________________________________________________________________  

 

 Загальний аналіз ситуації, що спричинила факти прояву насильства в 

сім’ї________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Вжиті заходи щодо припинення насильства та надання допомоги 

членам сім'ї, які постраждали від насильства:____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 4  

 

Висновки щодо необхідності здійснення подальшої роботи: __________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 Ставлення членів сім'ї до співпраці з відповідними  

органами та установами, на які покладається здійснення заходів з 

попередження насильства в сім’ї, _____________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Підпис одного з членів сім'ї ______________ _________________________  
                         (П.І.Б) 

  

Підписи членів комісії: _____________________       _________________ 
        (П.І.Б) 

   ______________________       _________________ 
        (П.І.Б) 

   _____________________       _________________ 
                         (П.І.Б) 

   

 М.П.   
(районного управління (відділу) у справах сім’ї, молоді та спорту)  

 

 

Начальник управління (відділу) 

 у справах сім’ї, молоді та спорту ________________ __________________  
       (підпис)    (П.І.Б.) 
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