
РЕЗОЛЮЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ СІМ’Ї 

(м. Київ, 01 березня 2019 р.)  
 

Ми, учасники Всеукраїнського форуму сім’ї, дійшли згоди, що державна стратегія 
розвитку та підтримки інституту сім’ї повинна відповідати конституційному принципу 
відповідальності перед Богом, нинішнім та прийдешніми поколіннями, а також будуватися 
на засадах суспільної моралі та традиційних для України християнських цінностях.  

Учасники Всеукраїнського форуму сім’ї наголошують на природній суті подружжя та 
родини – законного союзу чоловіка і жінки, які народжують/адаптують та виховують 
дітей. 

Згідно з Конституцією України, національним законодавством та визнаними 
Україною міжнародними правовими документами, держава має зобов’язання розвивати та 
захищати інститут сім’ї. Сімейна політика є ключовою складовою стратегії національної 
безпеки України. Захист інституту сім’ї повинен стати пріоритетним у державній політиці 
та національній стратегії.  

Водночас нинішній стан сім’ї в Україні можна охарактеризувати як критичний: 
українська нація стабільно зменшується, впродовж останніх років кількість населення 
щорічно скорочується на 250 тис. осіб, за роки незалежності кількість українських дітей 
зменшилася вдвічі (з 14 млн. до 7 млн.); внаслідок цього Україна нині входить до тридцяти 
«найстаріших» країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше; рівень розлучень 
стабільно високий і становить понад 60%, через що понад 4 млн. дітей росте без батька, а 
близько 25% дітей виховуються в проблемних сім’ях (алкоголь, наркоманія, насильство 
тощо). 

Дбаючи про задоволення природної потреби людини до особистісного розвитку, 
формування життєвої, соціальної, громадянської компетентностей з питань шлюбу, сім’ї та 
батьківства; підвищення цінності любові як базового почуття, що сприяє розбудові 
гармонійних сімейних (чоловічо-жіночих і дитячо-батьківських) стосунків, наголошуємо 
на непохитності та визначальності для українського законодавства статті 51 Конституції 
України, відповідно до якої шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. 

Ми звертаємося до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних 
депутатів України незалежно від їхніх політичних поглядів, представників місцевих 
органів влади із закликом ПІДТРИМАТИ: 

1. Прийняття державних програм, спрямованих на подолання демографічної кризи в 
Україні та здійснення активної сімейної політики; 

2. Ухвалення проекту Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних 
цінностей та інституту сім'ї в Україні (реєстр. № 8521); 

3. Забезпечення розробки та ухвалення законопроектів щодо: 
• забезпечення на законодавчому рівні захисту права людини на життя з моменту 

зачаття до природної смерті, мінімізації кількості абортів, заборони комерційного 
сурогатного материнства; 

• підвищення розміру одноразової допомоги при народженні дітей;  
• підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян; 
• розширення пільг і додаткових цільових виплат багатодітним сім'ям; 
4. Створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розробку і 

реалізацію державної сімейної політики, або запровадження посади Урядового 
уповноваженого з питань сім’ї; 

5. Ліквідацію посади Урядового уповноваженого з питань гендерної  політики, як 
такої, що суперечить Конституції України, збереженню інституту сім’ї та засадничим 
цінностям українського народу;  



6. Підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення захисту прав і законних 
інтересів дітей, захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї; 

7. Активізацію роботи з пропагування інституту сім’ї, сімейних цінностей, 
формування відповідального батьківства та материнства, зокрема шляхом створення і 
трансляції освітніх і виховних телевізійних та радіомовних програм, публікацій у засобах 
масової інформації, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, виготовлення та 
розміщення соціальної реклами; 

8. Забезпечення у закладах освіти належного виховання та навчання дітей, підлітків і 
молоді на основі моральних засад, пропагування цінності сім’ї, підготовки до подружнього 
життя, виховання подружньої та батьківської відповідальності, пропаганди здорового 
способу життя;  

9. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, вжиття заходів щодо належного житлового та матеріального забезпечення 
дитячих будинків сімейного типу, забезпечення всебічної підтримки сімей, які усиновили 
дітей; 

10. Вдосконалення системи державної підтримки сімей, соціального захисту 
малозабезпечених сімей, зокрема багатодітних і неповних; створення ефективних 
механізмів всебічної підтримки вагітних жінок і породіль; 

11. Створення психолого-консультаційних центрів з надання допомоги сім’ям для 
збереження подружжя у кризових ситуаціях;  

12. Підвищення доступності медичного обслуговування дітей, якості медичних 
послуг для дітей, забезпечення необхідними лікарськими засобами дітей пільгових 
категорій;  

14. ПРИПИНИТИ спроби ратифікувати Стамбульську конвенцію та інші документи, 
які містять антинаукові та ідеологічні штампи; вилучити терміни «сексуальна орієнтація», 
«ґендер» та похідні від них із законодавчих і нормативних актів, застосовуючи термін 
«стать»;припинити впровадження зазначеної термінології у навчальні програми і 
підручники; 

15. ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ за змістом реклами з метою недопущення поширення 
соціально небезпечної реклами, яка може негативно впливати на здоров'я та свідомість 
дітей і молоді; унеможливити  пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки у 
вигляді публічних заходів і рекламної продукції у місцях перебування дітей і підлітків; 

  
У найближчі два роки відбудуться найважливіші для України вибори: Президента 

України і народних депутатів України, а також вибори до усіх органів місцевого 
самоврядування. Учасники Всеукраїнського форуму сім’ї та Національного сімейного руху 
заявляють про особливу увагу до виборчих програм і заяв кандидатів щодо захисту і 
підтримки інституту сім’ї та протидії антихристиянській ґендерній ідеології. 

 
Учасники Всеукраїнського форуму сім’ї 

 
 

 


