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Окрім цього, вартоврегулювати відносини між місцевими органами 
влади та громадянами відповідно до сучасної парадигми управління, 
підвищити рівень оплати праці в органах місцевого самоврядування,а 
такожзабезпечити належний контроль за діяльністю місцевої влади.  
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Німеччину потрібно використовувати як країну -орієнтир тому що: 
Німеччина відіграє активну роль у підтримці соціально незахищених 

верств населення, за обсягами допомоги, що надається в галузі освіти, 
охорони здоров'я та пошуку роботи. 

Уряд Німеччини виділяє значні кошти на дослідження домашнього 
насильства і розробку нових підходів до боротьби з ним. Наприклад, для 
боротьби з насильством між інтимними партнерами (Bekämpfung  
von Gewalt zwischen Intimpartnern) з 2005 по 2010 рр. уряд Німеччини 
виділив 1435,75 млн. доларів, а для боротьби з насильством по  
відношенню до людей похилого віку членів сім'ї - 1,8 млрд. доларів США в 
2000 р.[1,ст. 416]. 

В останнє десятиліття в Німеччині спостерігається стійка тенденція до 
значного падіння рівня всіх форм насильницької злочинності, включаючи 
вбивства. Рівень домашнього насильства також знижується по всій країні з 
2000р. [2, ст. 45]. 

З 1 січня 2002 року у Німеччині діє закон про захист від насильства в 
сім’ї (Gewaltschutzgesetz). 

Поліція або швидка допомога одразу ж після виявлення нападу 
насильства в сім’ї спрямовують жінку (в т.ч. з дитиною) до “осередку 
безпеки”, де їй зокрема:  
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Роз’яснять її права , відповідальність кривдника та можливі подальші 
дії в напрямку розвязання інциденту ; 

Виявляють потреби в медичній допомозі, одязі, грошовому 
забезпеченні, відновленні документів, утриманні дітей та складають 
індивідуальний план допомоги; 

Надають юридичні та психологічні консультації,  проводять 
реабілізаційну роботу; 

особа, яка вчинила насильство в сім’ї, повинна залишити дім;  
Поліція має право видалити кривдника із квартири та заборонити 

йому з’являтись там  протягом 10 днів. 
Україні потрібно запозичити для себе:  
Необхідно отримання репрезентативних статистичних даних про 

число жертв домашнього насильства, види насильства і факторах, що його 
викликають. Така статистика - найважливіший крок на шляху до 
формування ефективної соціальної політики.  

Важливо зробити акцент на первинній профілактиці домашнього 
насильства . Це дозволить вирішити й багато інших соціальні та 
психологічні проблеми у суспільстві.  

Посилити організацію і рішучість дій міліції на місці сімейного 
конфлікту, ставити  ці показники як один із критеріїв оцінки роботи міліції  

Узгодити на нормативному та практичному рівнях механізм співпраці 
між органами та установами, відповідальними за протидію насильству в 
сім’ї.  
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Загалом, в юридичній літературі під структурою правових відносин 
розуміють основні елементи правовідносин і доцільний спосіб зв’язку між 
ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і 
відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь 
інтересів. Варто зазначити, що в теорії адміністративного права немає 
одностайної думки щодо кількості і змісту елементів структури 
правовідносин, а також про сутність та зміст поняття кожного з її 
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