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Звернення
депутатiв Новоград-Волинськоi MicbKoi ради до Президента Украiни,

Кабiнеry lVIiHicTpiB УкраiЪи, Верховноi Ради УкраiЪи, Ради нацiональноi
безпеки i оборони Украihи щодо захисту iнстиryцiТ сiм'i в YKpaiHi

Згiдно з Конститутдiею УкраrЪи та визнаними УкраiЪою мiжнародними
правовиМи документамИ держава мае зобоВ'язаннЯ переД iнститутОм ciM'i щодо iT
розвитку та захисту.

вiдповiдно до cTaTTi l б Загальноi декларацii прав людини сiм'я с природним
i ОСНОВНИМ ОСеРеДкОМ суспiльсТва i мае право на захист з боку .у.пЙrЪr"u rч
держави. Аналогiчне положеннrI закрiплено у стаггi 2з Мiжнародного пакту про
громадянськi та полiтичнi права . Згiдно з статтею 5l Констиryцii Украiни сiм;я,
дитинство,, материнство i батькiв ство охорошIютъся державою.

водночас глибоку занепокоенiсть викJIикае той факт, Що донинi влада так i
не визначи.пася з державною стратегiею розвитку та пiдтримки сiм'I. Така
стратегiя, на нашУ Думку, повинна базуватися на традицiЙних для Украiни
духовIIо_мораJIьних христиrIнськLгх цiнностях i традицiйному дJUI нашого народу
розумiннi ciM'i. як законного союзу чоловiка та жiнки, якi народхgrrоть 

-i

врtховують дtтей. i,

Сьогоднi с безлiЧ виtсгlикiво якi впливають на стан людей i сiмей в YKpaiHi:
сирiтствО, дiтИ з iнвалiднiстю та дiти з особливими потребами, матсрi-одrrЪчпr,
неповнi ciM'i, неможJIивiсть повноцiнно реаrriзувати свот конститучiйнi lrрава на
лiкування, навчаннrI, житло, соцiальний захист, гiдний життевий piBeHb. Ё*опл a
тим З незрозумiлих причин держава надас прiоритетIry увагу лише штучцо
створенiй проблемi так званоi дискримiнацii людей- з нетрадицiйною
с€ксуальНою орiентацiею. Наводимо тому кiлька прикладiв :



I
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1. У проектi анонсоваъпry, змiн до Констиryчii Украiни Робоча група З ПРаВ,

свобод та обов'язкiв .гподини i громадянина Констиryцiйноi KoMicii пiдгОryВаЛа

змiнену редакцiю cTaTTi 51, яка визначае поIuIття шлюбу та ciM'i. Якщо У чИННiЙ

Конституцii зазначено: <<I[Iлюб црунryеться на вiлънiй згодi жiнки i чоловiка>, то

у запропонованих змiнах пропонусться записати: <<Право на шлюб, сtвОреННЯ

ciM'i гараIIтустъся законом. Кбжен з поДружжя мае piBHi права i обов'язки У
шлюбi i ciM'i>. Робоча група цропоЕуе ваiтучити слова <<чоловiц>> та <жiнКu. У
такий спосiб здiйснюетъся спроба закJIасти конституцiйЕу основу дJIя легалiзацii
одностатевих цивiлъних партнерств i так званих <<шлюбiв>.

2. 2З листопада 2015 року Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи було видано
Розпорядженilя Урялу Ns 1З93-р кПро затвердженнrI плаIIу дiй з реалiзацii
Нацiональноi отратегiI у сферi прав людини на перiол до 2020 рокр.

Метою даного tIJIаIry е вдосконаленнrI дiяльностi щодо забезпечешrя прав i
свобод людини в УкраiЪi, забезпеченнrI iх прiоритетностi пiд час визначенIuI

державноi полiтики та прийняттi рiшенъ органами державноi влади та органами
мiсцевого самоврядування, а також об'еднання украiнського суспiльства довкола

розумiння цiнностi прав i свобод людини.
Разом з тим, деякi положеннlI Плану дiй е суперечJIивими, бо несуть

загрозу нацiональнiй безпецi держави та едностi украIнсъкого суспiльства. Ще
стосуеться, зокрема, положенъ щодо надання окремих прав та привiлеiв
представникам сексу€tльних та гендерних меншин (лесбiйкам, гомосексуапiстам,
бiсексуалам, трансгендерам тощо), серед яких :

-легалiзацiя цивiльних партнерств дJuI одностатев![х пар (rгуtкт 105

пiдггуrrкт 6);
- спрощеннrI процедури змiпи (корекuii) cTaTi (гryнкт 64);
- заборона дискримiнацii на rрунтi сексуальноi орiентацii та гендерноi

iдентичностi, за якою видiляють трzlнсгенлерiв та транссексуалiв (пункт 105);
-IIраво на гryблiчну демонстрацiю cBoik поглядiв та переконань

предствниками ЛГБТ-спiльноти (гryнкт 39 пiлгryнкт 5);
- право на всиновленнrI дiтей трансгендерами, транссексуалами,

трансвеститЕIми та iншими особами з розладаI\,tи статевоi поведiнки (гryнкт 105

пiлгryнкт 7).
Вищезазначенi положення' Гlпану дiй можуть загрожувати нацiональнiй

безпецi Украiни, адже спотворять морапьнi цiнностi молодого поколiння, будуть
нiвелювати iнстиryт ciM'i, зменшить кiлькiсть нових подружь, руйнуватиме
моральнi засади украiЪського суспiльства, пiдриватимугь народжуванiсть,
пр овокув атимуть з аго стр eHHrI демо|р аф iчноi криз и в кр аiЪi,

OKpeMi гryнкти Гlпаlry дiй, зокрема що стосусться дозвоJry на усиновлення
дiтей трансгендерами, транссексуалами, трансвеститами, несуть пряIчry загрозу
поихiчному здоров'ю дитини i порушуrотъ Ti права на гармонiйний розвиток,
право на свободу вiд спостерiгання та yracTi в способi життя осiб, якi не,можуть
визначитися, якоi вони cTaTi. .Щитина спостерiгатиме за нетрадицiйною формою
поведiнки усиновлювача, буле сприймати Ti як норму i транслювати у власному
життi.

Таким чином легалiзацiя, поширеншI та сприяннrI способу житгя ЛГБТ-
сгtiльноти руйнуватиме iнстиryт ciM'i, яка е центраJIьним компонентом
iндивiдуального, соцiального та економiчного розвитку будь-якого суспiльства.



РазоМ з типЦ ГhrаноМ дiй не передбачено багатьох необхiдних зЕtходiв дляохоронИ материнства i дитинства" 3оцрема, заходiв з подолання проб_гrем
неповних сiмей, народкеЕня дiтей поза цUIюбом, збiлъшеIfi{я Hapoдa<yBaHocTi,
скорочення рiвня розJDцIень, зменшеншI кiлъкостi дiтей-сирiт, в тому числi
соцiальнИх сирiт, допомогИ сiм'ям з дiтьми, ммозабaa,ra"a"", сiм'яй тощо.
ГЬ,атry лiй бракуе також захадiв в сфеРi боротьби з надмiрною сексуа.пiзацiсю
дiтей, забезпеченшI охорони суспiльноi моралi, тощо.

Бiльш того, на фонi того, що В крйi iлуть бойовi дii на сходi, питаннrI
пов'язанi з введеннrI в законодавство рiзrr" новацiй щодо гендерноi
iдентичностi та захисту вiд дискримiнацii прейтавникiв секс-меншин та надання
iM додатковттi прав € не доречним, адже суспiльство вимагае вирiшення бiльшпрiоритетнrх завдань, а томУ педалюванIUI цих питань може викJIикати
збiльшеннrl Irапруги в суспiлъствi.

3, У лисТопадi 2015 року Верховна Рада внесла змiни до Кодексу законiв пропрацю Украiни. Головна мета цiет iнiцiативи - впровадити словоспоJryченнrI(rендерна iдентичнlчu i ксексуальна орiентацiя> у нацiональне правове поле.4, Восени_ 2аП РокУ, вже вкотре, вiдбувалися наполЪгливi спроби
ратифiкувати Конвенцiю Ради европи про запобiганrrя насильству стосовно
жiнок i домашньому насилъству - так званоi Стамбульськоi конвенцii. Icцye
достатнъо обцрунтувань, щодо неможливостi ратифiкацii УкраiнЙ
Стамбульськоi конвенцii. З окрема :

- кожна держава, яка пiдписала мiжнародний договiр, мае суверенне право
не надавати згоду на його обов'язковiсть, тобто не ратифiкувати, але при цьомуне дiятИ в порушення йогО об'екry та мети. За б poKi, i, цi держав-членiв Ради
европи 3 не пiдписали i не ратифiкували Стамбульсъку конвенцiю;

22 пiдпис€lли, аJIе не ратифiкувшIи (серед них TaKi держави, як ВеликаБританiя, Нiмеччина, Грецiя, Iрландiя, Iсландiя, ЛiхтенштЬйн, Jftоксембург,
Норвегiя, Словаччина, Хорватiя, Швейцарiя);

22 - пiдпис€ши i ратифiкувЕцIи шей договiр.
Наприкгlад, CLL[A, якi вважались найбiлъшою демократiею в cBiTi, часто

пiдписувагrи, €UIе не ратифiкуватИ ключовi мiжнароднi угоди (Кiотський протокол
ДО РаМКОВОi КОНВеНЦii Зi ЗМiни клiмаry, КонвенцiЬ ООН з морського права тощо),
IЦО Не ЗаВаЖаЛО iМ 

_ЗаПРОВаДЖУВаТИ ефективний механiзм рaryпrо"urня TIT1 чиiнших вiдносин на piBHi нацiонального права.
- головною перепоною ло ратифiкацiт Стамбульськоi конвенцii е введененею визначення понrIття ..гендер', та похiднrх вiд нього. На вiдмirry вiдзагалъного уявленн,I про гендерну рiвнiстъ (чи заборону гендерноi дискримЙацii)як piBHicTb викJIючно мiж чоловiком ,u *i"*olo (чи забороф о*."римiнацii напiдставi cTaTi) в рiзнlтх сферах суспiльного життя, вiдображеного, зокрема, вЗаконi УкраiЪи "Про .uб..п."."* рiвних прав та можливостей жiнок iчоловiкiВ", Стамбульська конвенцi" uпро"чд*у. in r. розумiння гендеру (статгя

3) та проводить чiтку рiзницю мiж поняттям cTaTi та гендеру (гryнкт з cTaTTi 4). тагендеркУ iдентичнiсть (за якою видi-гtяютъ трансгендерiв, агендерiв,транссексуалiв - загаJIом, нараховуютъ близько 50 типiв ..rд"ру).5. У лютому-березнi 2о16 рощу Кабiнет MiHicTpiB 
-t'"p;ib" 

запровадивпосаду Урядового уповноваженого з питань сiм'i. Проте ,u *irrr*u мiсяцiв пiдтискоМ певних органiзацiй i Ур"доu* структур iнших KpaiH, Що лобiюють
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/ iнтересИ предстаВникiВ лгБт, КабiнеТ MiHicTpiB Украiни без жодпого прiIвового

обrрунryваннrl скасував свое ж рiшентrя.

З оглядУ на зuвначенi вище _нормативнi документи ta постанову Верховноi
Ради Украihи вiд 08.12.2015 Ns 854-VIII <Про Рекомеlцацii парламёнтських
сJIуханЬ на тему: <<Сiмейна прлiтика Украiни - цiлi та завданнjD), з метою зzlхисту
i розвитку iнстиryry ciM'i п;iЬсимо вас:

1) зберегти чинIIУ редакцiю cTaTTi 51 КонстиryцiТ 'Украiни, у якiй
декJIаруеться, що шлдоб Iрунтуеться на вiльнiй згодi чоловiка та жiнки;

2) вILIryчити словосполученшI (сексу€tл
iдентичнiсть>f з Кодексу законiв про праIsо

орiентацiо i (rендерна
:раiни та з iнших законiв,

що несуть викJIючно iдеологiчне
вкJIюченшI цLгх словоспоJгrIень у

статеве BITxoBaHHjI, що cTaBJUITb за мету

ьна
Ук

законопРоектiВ i урядовrх докумецтiв, як TaKi,
та антинаукове навантаженнrI, та не догryстити
HoBi закони та нормативно-правовi акти;

3) надати вiдповiднi доручення MiHicTepcTBaM та вiдомстВ€lI\,I, якими було
iнiцiйовано прийняття кгlпану дiй з реагliзацii Нацiональноi стратегii'у сферi ,rpu"
людини на перiод до 2020 року)' аби перегJUIнути oKpeMi пункти Пп;ф дй i
скореryвати ik вiдповiдно до нацiональних iHTepeciB. Зокрема, видалити
насryпнi гryнкти: tryнкт 39 пiлгryнкт 5; пункт б4; гryнкт iOS .riлrrlтп*ти 1, 3,6,,7,8 i
9; ггуrкТ 107 пiдгryнкт 9; пункТ 121 пiдгryнкт 8, як TaKi, Що jуИrryють iнстиryт
украiнськоI ciM'i.

4) припинити спроби4) припинити спроби ратифiкувати Конвенцiю Ради европи про запобiгання
насилъстВу стосовНо жiноК i домашньому насильству (Стамбулъськоi конвенцii).

5) виключити з реryJIяторнrх правовлtх aKTiB у освiтнiй сферi ,u . ,.n.ii,
пiдруlникiв норми i положення про
(подоланшI гендерних стер еотипiв> ;

6) заборонити пропаганду рiзнлгх видiв девiантноi статевоi поведiнки, у тому
числi У формi таК званиХ кмаршiВ piBHocTb, <прайдiв>, <гей-парадiв>,
кфестивалiв квiр-культуриD тощо. Ухвалити Закон Украiни кПро .uборопу
пр опаганди гом о сексуа-гliзму> ;

7) створитИ MiHicTepcTBo у справах сiм'i або запровадити iнстиryт
УрядовоГо уповнОваженогО з питань ciM'i. На вiдповiднi посади призначити
люДей, якi вiдомi своею вiДДанiстю справi захисту iHTepeciB сiм'i rч *op-"HocTi
в украiнсъкому суспiлъствi ;

8) зупинити процес BHeceHmI змiн до Констиryчii Украiни та iнших
нормативно-правових aKTiB в частинi викривленнlI лефiнiuiЙ ciM'i, шлюбу,
батькiвства, материнства й дитинства.

звернення прийнято на пленарному засiданнi двадцять третьоi cecii мiсъкоi
Ради сьомого скJIиканнrI 07 червня 2018 року.

З повагою,
за дорrIеннlIм депутатiв Micbkoi ради

мiський голова В.Л.Весельський


