Голові обласної ради
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!
Просимо Вас винести на розгляд ради в рамках 24 сесії питання «Про
звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо важливості
державної політики підтримки сімей». Текст звернення додається.
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Звернення до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України
депутатів Хмельницької обласної ради

Щодо важливості державної політики підтримки сімей

Відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і
норм міжнародного права та міжнародних договорів України людина, її права
та свободи є найвищою цінністю. Законодавство України ґрунтується на
принципі забезпечення рівності прав і свобод , забезпечення рівності перед
законом, повагу до гідності кожної людини, забезпечення рівних можливостей
(ст. 2, ч. 1 ст. 6 Закону України „Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні”). Цінності прав людини, демократії та верховенства
права Україна підтримує і відстоює в усіх міжнародних організаціях, членом
яких є, а також в зовнішній та внутрішній політиці держави.
Згідно зі статтею 51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство
і батьківство охороняються державою. Сім'я створюється на підставі шлюбу,
кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не
заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства
(стаття 3 Сімейного Кодексу України).
Також у частині першій статті 21 Кодексу зазначається, що шлюбом є
сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстровано в органі державної
реєстрації актів цивільного стану. Сімейні відносини регулюються на засадах
справедливості, добросовісності та розумності відповідно до моральних
засад суспільства (частина дев’ята статті 7 Кодексу). Вирішення соціальних та
економічних проблем людини та держави неможливе без повноцінного
функціонування сім’ї, оскільки саме вона прищеплює молоді моральні
цінності, допомагає соціалізуватися дітям та підліткам, є основою
і

у

відтворенні людських сил, забезпечує підтримку людям похилого віку, людям
із інвалідністю, сприяє розвитку духовності та культури.
Зниження

соціальної

стабільності

в

країні

спричинило

низку

негативних змін: малодітність, асоціальна поведінка батьків, алкоголічна та
наркозалежність, висока кількість розлучень, низький виховний потенціал
батьків, домашнє насильство.
Так, в останні роки в Хмельницькій області значно зросла частка
неповних сімей, у яких дітей виховує лише один з батьків, як правило - мати.
Такою є кожна дев’ята сім’я в області. Майже 12000 сімей у Хмельницькій
області перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
соціальних послуг.
Впродовж 2018 року було розглянуто 2757 заяв щодо вчинення
домашнього насильства, із них: 2564 від жінок; 179 - чоловіків; 14 - дітей.
2490 осіб перебувають на обліку з приводу вчинення домашнього насильства,
серед них 2371 - чоловіків.
Проаналізувавши стан розвитку інституту сім’ї, необхідність її
підтримки пропонуємо звернутися до Уряду, Верховної Ради України із
пропозиціями:
- розробити та впровадити державну Програму підготовки молоді до
сімейного життя та виховання дітей, яка б відображала

поетапне

формування особистості майбутнього сім’янина у закладах загальної
середньої освіти та закладах вищої освіти (розуміння функцій сім’ї та
сімейних прав і обов’язків, закономірностей вибору шлюбного
партнера, сімейних ролей шлюбних партнерів за інтелектуальносвітоглядним,

морально-психологічним,

інтимно-сексуальним,

матеріально-фінансовим та господарсько-побутовим чинником, шляхів
запобігання

та

подолання

сімейних

криз,

відповідальності

за

народження та виховання дітей, налагодження сімейних стосунків на
принципах рівності та взаємоповаги);
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Закріпити функціональні обов’язки за одним із центральних органів
виконавчої влади(міністерством), покликані на підтримку, захист та
розвиток інституту сім'ї в Україні;
розробити державну соціальну програму підтримки сімей в Україні,
зокрема підтримки сімей, що втратили члена родини на війні;
забезпечити

виконання

в повному

обсязі

державної

програми

забезпечення активного довголіття, спрямованої на підтримку осіб
похилого віку та їх сімей для підвищення якості життя та збільшення
його тривалості;
удосконалити систему виявлення та обліку сімей, які перебувають у
кризових ситуаціях, забезпечити їм надання комплексу соціальних
послуг з метою попередження соціального сирітства, запобігання
домашньому

насильству,

шляхом

збереження

мережі

центрів

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та забезпечення їх кадрами
з розрахунку 1 фахівець на 2 тисячі населення;
забезпечити неухильне виконання закону «Про запобігання та
протидію насильству в сім’ї», та проводити моніторинг його
впровадження на національному та місцевому рівнях з метою
посилення можливостей захисту та всебічної підтримки постраждалих
від домашнього насильства шляхом просвітницьких заходів та
створення притулків для людей, що постраждали від домашнього
насильства;
включити до

освітньо-професійної програми підготовки лікарів

загальної практики-сімейної медицини вивчення основ сімейної
психології та психотерапії;
посилити пропагування через засоби масової інформації ідей розвитку
та підтримки сучасної сім’ї ;
провести парламентські слухання з публічним обговоренням реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, що
стосується сімейної політики, з метою визначення проблем та
з

пропозицій щодо ефективного впровадження заходів, спрямованих на
зміцнення

інституту

сім'ї

в

Україні,

надалі

відстоювати,

популяризувати політику держави, спрямовану на забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Вважаємо, що державна політика підтримки сім’ї має бути
спрямована на підвищення статусу інституту сім’ї в суспільстві та
популяризацію сімейного способу життя, посилення мотивації до
реєстрації шлюбів, свідомого народження дітей та відповідального
ставлення до батьківства; забезпечення реалізації рівних прав жінок і
чоловіків в сімейних стосунках, зниження рівня домашнього насильства
та забезпечення надання допомоги постраждалим від нього, формування
ненасильницької поведінки дорослих

та дітей, зменшення кількості

розлучень; зменшення випадків відмов від новонароджених дітей;
посилення адресності державної підтримки сімей; зменшення кількості
випадків позбавлення батьківських прав; охоплення сімей програмами
відповідального батьківства; створення ефективної системи співпраці
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних
організацій, інститутів громадянського суспільства, діяльність яких
спрямована на зміцнення та розвиток сім’ї як соціальної першооснови
держави.
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ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
від 21 грудня 2018 року №

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
важливості державної політики підтримки сімей

Розглянувши звернення членів депутатської групи «За рівні
можливості», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо важливості державної політики
підтримки сімей (текст звернення додається).
2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради

М. Загородний

