
ДОРОЖНЯ КАРТА  

перенаправлення між суб’єктами взаємодії, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у 

Роздільнянському районі  
 

 За інформацією, що стосується питання протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статті та попередження торгівлі людьми можна звернутися до 

Міністерства соціальної політики: https://www.msp.gov.ua;  

 Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та гендерної дискримінації: 0800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних 

телефонів) або 116 123 (безкоштовно з мобільних телефонів) 

 

Суб’єкти взаємодії  Тел. номер 

Заступник голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації  

04853 5-08-08 

Начальник управління соціального захисту населення 

Роздільнянської районної державної адміністрації  

04853 5-01-55 

Начальник служби у справах дітей 04853 5-15-27,  

04853 3-24-38 

Роздільнянський відділ Головного управління 

Національної поліції в Одеській області  

04853 5-04-42 або 102 

Медичний директор з медичного обслуговування  04853 3-19-86  

Сектор інформаційної діяльності та комунікації з 

громадкістю райдержадміністрації  

04853 5-02-77  

Роздільнянський районний відділ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області  

04853 3-21-78 

Роздільнянська районна філія Одеський обласний Центр 

зайнятості  

04853 3-27-30 

Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

04853 5-03-66 

Координатори органів місцевого самоврядування: 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів – з питань соціальних питань 

Роздільнянської міської громади 

Петров Денис Васильович, 

04853 3-23-70 

Голова Степанівської сільської об’єднаної громади Бараненко Наталія Вікторівна, 

067 695-88-74 

Заступник голови Лиманської селищної громади  04853 3-41-43,  

04853 5-00-17 

Перший заступник Захарівської селищного громади Бабенко Сергій Іванович, 

066 7435636  

Відділу з питань соціальної та сімейної політики 

Затишанської селищної громади 

Пустомельник Ольга Павлівна, 

096 291-81-81 

Відділ соціального захисту населення 

Великомихайлівської селищної ради. Мобільна бригада 

соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та насильства 

за ознакою статті при відділі соціального захисту 

населення Великомихайлівської селищної громади 

 Тилкова Оксана Андріївна,  

095 119-81-61,   

 vmselrada@ukr.net 

Голова Великоплосківської сільської  громади Батурін Іван Максимович, 

04859 2-81-44 

Начальник відділу соціального захисту Цебриківської 

селищної громади  

Гук Анна Миколаївна,  

066 024-25-77  

Заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Новоборисівської сільської громади  

Слюсенко Світлана Сергіївна, 

098-476-54-05 

 

https://www.msp.gov.ua/


  

Національна «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми та консультування 

мігрантів: 0800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні) або 527 

(безкоштовно з мобільних телефонів);  

 Гаряча лінія МЗС України для громадян України, які опинилися в надзвичайних 

ситуаціях за кордоном: 044 238 16 57;  

 Якщо Ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном або в межах України, 

зателефонуйте за телефоном Департаменту боротьби зі злочинністю, що пов’язані з 

торгівлею людьми МВС України: тел. 044 254 74 30;  

 Національна дитяча «Гаряча лінія»: 0800 500 225 або з мобільного: 116111.  

 В екстрених випадках та стосовно розшуку осіб, зниклих за кордоном, можна 

звертатися на «гарячу лінію» Укрбюро Інтерполу: 044 254 98 36.  

 Усім, хто потрапив у рабство, можна допомогти та покарати кривдників, але для 

цього не треба бути байдужими. Якщо вам відомий факт торгівлі людьми або вчинення 

насильства, за консультацією звертайтесь у відповідні служби. Консультації надаються 

безкоштовно і конфіденційно! 
 

 


