
    Додаток 6   Додаток 6  

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  

 

 

СПЕЦІАЛЬНА КАРТКА ОБЛІКУ 

факту вчинення насильства в сім'ї 

 

 Дата і час скоєння насильства в сім’ї______________________________  

 Адреса _____________________________________________________  

   Потерпіла(ий)_________________________________________________  
                    (П.І.Б., дата  народження, місце проживання, родинний зв'язок з правопорушником) 

___________________________________________________________________  

 Правопорушник(и)____________________________________________  
                                          (П.І.Б., дата  народження, місце проживання, місце роботи, посада,  судимість (стаття КК)) 

____________________________________________________________________ 

  Наявність тілесних ушкоджень:  

у потерпілої(го): так/ні; синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи (підкреслити), 

інше (зазначити) _________________________________________________________; 

у правопорушника: так/ні; синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи 

(підкреслити), інше (зазначити) __________________________________________________  

 

Заява потерпілої(го): письмова, усна, дата, № картки оперативного 

заповнення, не надійшла, направлення на судово-медичну експертизу № 
 (необхідне підкреслити) 

 

Присутність неповнолітніх дітей при конфлікті: так/ні  

____________________________________________________________________ 
(ім'я, рік народження дитини, № школи, клас) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Психічний стан дитини/дітей: плач, переляк, інше (зазначити) __________________________________ 

 

Ознаки алкогольного сп'яніння:  

у потерпілої(го): так/ні 

у правопорушника: так/ ні 

 

Поводження особи, яка вчинила насильство в сім’ї, при втручанні: агресія, опір 

міліції, спокійне, інше (зазначити) __________________________________________  
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Продовження додатка 6 

 

Заходи впливу на особу, яка вчинила насильство в сім’ї: профбесіда, офіційне 

попередження, адміністративне стягнення, затримання 

Поставлення особи, яка вчинила насильство в сім’ї, на облік в органах 

внутрішніх справ: категорія обліку_________, дата___________, № проф. 

справи____________________, П.І.Б. дільничного інспектора міліції, який 

проводить профроботу____________________________.  

 

Прийняте за матеріалом рішення: направлений до суду, №  кримінальної справи/ 

відмовного матеріалу________________________, інше(зазначити)_________________________; 

посада, назва органу внутрішніх справ, П.І.Б. працівника, який перебував на 

місці події. 

 

 
Примітка. Спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім'ї зберігається в 

накопичувальній справі, а її копія у триденний строк направляється до управління (відділу) у 

справах сім'ї та молоді місцевої держадміністрації, а у випадках вчинення насильства в сім'ї 

стосовно неповнолітнього чи недієздатного -  також у службу у справах дітей  та до 

органу опіки та піклування.  
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