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Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами 

та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та 

домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері 

 

 

Бюро соціальних та політичних розробок 
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Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій 

України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа 

є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС Сх П). 

Форум громадянського суспільства Східного партнерства - унікальна багаторівнева 
регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування 
європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у 
шести країнах Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, 
Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається 
посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у 
публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та 
фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна неурядова 
організація. 
 

Українська національна платформа  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

eap-csf.org.ua 

unp.eap@gmail.com 

www.facebook.com/unp.eap.csf  
 

Бюро соціальних та  політичних розробок 

Неурядова організація, діяльність якої спрямована на експертне забезпечення 

процесів соціальної політики та соціального діалогу. Бюро засноване у червні 2013 

року в результаті об’єднання групи експертів з метою створення майданчика для 

вироблення спільних підходів до реформування соціального сектору в Україні. 

Основними напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних розробок є: 

залучення науковців для вироблення науково обґрунтованих стратегій та розрахунків 

результатів реформування; дослідження у соціальній сфері, зокрема вивчення 

процесів реформування системи соціального захисту, надання соціальних послуг та 

соціального діалогу; підвищення потенціалу організацій соціального сектору; 

мобілізація науковців та експертів неурядових організацій для вироблення спільного 

бачення необхідних змін в соціальній сфері; здійснення адвокаційних кампаній для 

просування нормативно-правових документів щодо забезпечення сталого розвитку 

територій. Починаючи з 2014 року Бюро є учасником Української Національної 

Платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Української 

частини Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 

http://www.bureau.in.ua   

bureau@bureau.in.ua 

www.facebook.com/bureau.in.ua 

 

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-

2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю 

Бюро соціальних та політичних розробок і жодним чином не відображає точку зору 

Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

mailto:unp.eap@gmail.com
http://www.facebook.com/unp.eap.csf
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Аналіз ситуації щодо  гендерної  нерівності, ризиками насильства над жінками та 

домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері, пропозиції щодо  

невідкладних заходів, спрямованих на попередження та мінімізацію домашнього 

насильства, боротьби з проявами дискримінації 

 

Насильство щодо жінок (домашнє, сексуальне, психологічне, економічне) все ще 

залишається актуальною проблемою для українського суспільства. Особливо його рівень 

збільшився під час карантину в 2020 році, коли постраждалі від домашнього насильства 

залишилися в одному місці з насильниками. 

Офіційна статистика показує, що 86% тих, хто повідомив про сексуальне насильство, були 

жінками, а серед постраждалих від домашнього насильства - 78%. Громадські організації, 

які надають допомогу постраждалим жінкам, заявляють, що реальний рівень насильства 

набагато вищий, оскільки значна частина жінок боїться відкрито розповідати про свою 

ситуацію та звертатися за допомогою. 

Серед причин такої ситуації - традиційні стереотипні переконання щодо ролі терплячої 

жінки та високий рівень звинувачення постраждалих у насильстві (victimblaming). Інша 

причина - відсутність поінформованості суспільства про проблеми насильства та способи 

боротьби з ним. Українські національні закони знаходяться у належному напрямку щодо 

переслідування злочинців та захисту постраждалих, але їм необхідно надати більше 

інструментів для запобігання насильству та координацію інституцій для кращого 

реагування. 

Щоб цього досягнути, нам потрібно скористатися можливістю та ратифікувати 

Стамбульську конвенцію. 

Однією з основних причин, чому Конвенція не була ратифікована, є опозиційний 

консервативний рух. Їхні наративи домінують як у публічному просторі, так і в 

політичних дебатах. Більшість політиків вважають за краще уникати теми ратифікації 

Конвенції, щоб не провокувати консервативних акторів. Після розгляду петиції за 

ратифікацію Конвенції, Президент переклав відповідальність за просування питання 
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ратифікації в парламент на Міністерство Закордонних справ. Хоча його воля є 

вирішальною у таких питаннях. 

Громадські організації та політики доклали чимало зусиль для підтримки Конвенції через 

політичні та просвітні кампанії.  Українська національна платформа Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства, зверталась до депутатів Верховної Ради 

України з закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству і запровадження в 

законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо 

жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.   Проте суть та важливість 

Конвенції досі невідомі для широкої аудиторії. Що в свою чергу впливає на політиків, які 

не бачать актуальності питання ратифікації Стамбульської Конвенції. 

Чому потрібна була Конвенція із запобігання насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами 

Стамбульська конвенція звертається до урядів, які ратифікували її, ухвалити всеосяжний 

комплекс заходів для боротьби з усіма формами насильства  щодо жінок і домашнім 

насильством. Кожне положення Конвенції покликане запобігти насильству, допомогти 

постраждалим і забезпечити притягнення винних до відповідальност в країнах, що 

ратифікували. 

Про що Конвенція? 

Положення статей Конвенції ґрунтуються на міжнародному досвіді запобігання та 

протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству, на практиці, яка 

застосовується в цій царині в різних країнах, на моделях, які використовувалися 

впродовж тривалого часу та виявилися ефективними й плідними. Конвенція складається 

з 81 статті, які об’єднані в 12 глав 

Конвенція  дає відповідь на питання Що таке ґендер? 

Ґендер – це соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні  ознаки, які 

певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків.  Мета використання терміну 

«ґендер» – наголосити на тому, як багато проявів нерівності, стереотипів і, як наслідок,  

насильства випливає не з наявних біологічних відмінностей між жінками та чоловіками, а 

радше із соціально сконструйованих відмінностей,  

Що сказати тим, хто має сумніви в необхідності ратифікації Стамбульської 

конвенції? 

 Конвенція має перед собою завдання запобігати й боротися з насильством щодо жінок у 

ширших рамках досягнення рівних прав та можливостей між жінками та чоловіками. 
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ОСНОВНІ МЕСЕДЖІ СТАМУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ  

1. Насильство над жінками – це порушення прав людини та форма дискримінації.  

2. Необхідно покласти край насильству над жінками та домашньому насильству.  

3. Реальною загрозою для сімей є саме насильство, а не заходи, які мають на меті 

захищати та підтримувати жертв такого насильства. 

 4. Конвенція містить вичерпний перелік зобов’язань і не має «підтексту», не вимагає 

легалізації цивільного партнерства.  

5. Конвенція не регулює сімейне життя та/або структуру сім’ї, так само не містить 

визначення поняття «сім’я», а також не сприяє певному типу сімейного середовища.  

6. Для держав запобігання та боротьба з насильством над жінками не є питанням доброї 

волі – це юридичне зобов’язання. 

 7. Насильство над жінками та домашнє насильство не є приватними питаннями.  

Держави зобов’язані запобігати насильству, захищати жертв та карати винних.  

8. Стамбульська конвенція застосовується в мирний час і в умовах збройного конфлікту. 

9. Стамбульська конвенція – це заклик до дії: для країн – підписання та ратифікація 

Конвенції; для урядів – розробка та впровадження політики відповідно до вимог 

Конвенції; для парламентів та парламентарів – постійний перегляд законодавства та 

моніторинг ефективності заходів; для місцевої влади та громадянського суспільства – 

активна участь у реагуванні на прояви насильства стосовно жінок.  

10. Ліквідація насильства щодо жінок повинна бути ціллю, яка об’єднує всіх нас. 

 

 

Стамбульська конвенція Конвенція відкрита для підписання. Україна також брала участь 

у її створенні.  34 країниСьогодні ратифікували її та вступили у боротьбу проти 

насильства. міжнародний договір, який допомагає попередити та боротися з насильством, 

а також захищати постраждалих і карати тих, хто вчинив насильство. 
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Пропозиції щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно 

зумовленого насильства, щодо невідкладних заходів, спрямованих на 

попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотності покарання за 

насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, 

особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю 

 

Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних 

свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з 

расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. 

Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи 

незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи 

політичних поглядів, у тому числі через законодавство. 

Саме такі наміри офіційно проголошені нашою державою 1 вересня у Спільній заяві щодо 

стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки в межах офіційного 

візиту Президента Володимир Зеленський до Сполучених Штатів Америки. 

«Наші відносини є наріжним каменем для безпеки, демократії та прав людини в Україні 

та в усьому регіоні», — говориться в офіційному документі, оприлюдненому наприкінці 

доби 1 вересня офіційним сайтом Президента України. — «Україну та Сполучені Штати 

пов’язують загальнолюдські цінності, що об’єднують вільні народи світу: демократія, 

права людини, верховенство права. Ми також визнаємо, що дотримання цих цінностей 

всередині країни є важливим для захисту та просування їх по всьому світу». 

Україна відповідально заявила, що «віддана пріоритезації реформ, які посилюють її 

демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість» та з 

цією метою «розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації», а Уряд США 

повідомив, що планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього [2021] року, у 

тому числі на програми, орієнтовані на […] права людини». 

Напередодні оприлюднення Заяви Президент України Володимир Зеленський у ході 

зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом зауважив, що «на порядку денному 

сьогоднішньої зустрічі — багато важливих для обох країн тем». — «Ми спробуємо знайти 

відповіді на найголовніші питання», — акцентував шостий Президент. 

Вочевидь, маємо демонстрацію спільної політичної волі двох сторін до подолання на 

системному рівні дискримінації проти спільнот ЛГБТІ. Це надзвичайно потужний 

поштовх до подальшого розгляду й просування всіх наріжних законодавчих ініціатив на 

підтримку громадянської рівності ЛГБТІ в Україні, насамперед — уже поданого на 

розгляд парламенту урядового законопроєкту 5488, який спрямований зокрема на 

протидію злочинам, мотивованим нетерпимістю, а також законодавчої ініціативи щодо 

запровадження в Україні правового інституту реєстрованого цивільного партнерства. 
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Спільна заява стала продуктом тривалої та копіткої підготовчої роботи української та 

американської сторін до зустрічі лідерів обох держав на найвищому рівні. 7 вересня 

законопроєкт 5488 включений рішенням Верховної Ради України до порядку денного 

шостої сесії роботи парламенту.  Затверджений постановою Ради проєкт порядку денного. 

наш парламент намалював собі дорожню карту законодавчої роботи на весь поточний рік 

ще на його початку, і до цієї карти увійшло 376 задач. До топ-10 пунктів Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, увійшли, зокрема, такі 

новації: 

1) уніфікація термінології, пов’язаної з використанням терміна "нетерпимість",  

2) вилучення із статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується 

кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або 

встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками), з внесенням відповідних змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення,  

3) забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими 

ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, ґендерна 

ідентичність, інвалідність, мова. 

Відповідно до парламентської постанови все це має бути представлено Раді на розгляд у 

строк до грудня 2021 року. Важливо, що всі названі вище новації вже зреалізовано в 

урядовому законопроєкті 5488  

Отже, відповідно до наявної політичної волі та законопроєктної логіки, розгляд 

законопроєкту 5488 має бути передбачений у порядку денному 6-ї сесії ВРУ, який Рада 

прийме для себе на період до зими 2021/22 вже цими днями.  Упевнені, що гідний 

супровід законопроєктові забезпечать МВС України (яким його і внесено було цього року 

на розгляд уряду), а свою вагому думку висловить і Офіс Омбудсмана України, у полі зору 

якого перебуває ця законодавча ініціатива. 

 

Кабінет Міністрів України затвердив оновлений план дій щодо реалізації Нацстратегії 

України у сфері прав людини на 2021-2023 роки!  

6 років тому було прийнято першу Національну Стратегію у сфері прав людини. Не 

дивлячись на втрату актуальності деяких з її положень, Стратегія показала свою 

ефективність та успішність у планах реалізації. Наприкінці березня 2021 року Наказом 

Президента України було затверджено оновлену Стратегію. Розпорядженням Кабміну 

було затверджено розроблений Міністерство юстиції України план дій з реалізації 

Нацстратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки.  

Оновлений план містить перелік заходів, необхідних для реалізації стратегії. Зокрема це: 

       Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо:  

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWnybhbELvyPnNIWL4iCsVZgiGSQweZxZOccqe_NMjmVzFtLhZ2EFyLVhblxo2mX4mLMJsfNfOF9BgiLvc7cmGtUGIzer8pY43ZpQVY47S1yF7Re_X-dTrfXLG73gitujEZq5OkZUUJIwKa1z9LcYm-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWnybhbELvyPnNIWL4iCsVZgiGSQweZxZOccqe_NMjmVzFtLhZ2EFyLVhblxo2mX4mLMJsfNfOF9BgiLvc7cmGtUGIzer8pY43ZpQVY47S1yF7Re_X-dTrfXLG73gitujEZq5OkZUUJIwKa1z9LcYm-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KabminUA/?__cft__%5b0%5d=AZVcBzFgMDlxivy4fmGGSNXQrs6MHcdyotGJKKBRH-jueCqNj6-bMJJUIQR8KFVHOJNijGd0GeaIRCaXd8dW6ZmGGU2SJU45ag_pKy-FhIbJ104p4YfVdX9UX4IUStc8bYUNMOHjWXxCnQ650GLCKy68&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/minjust.official/?__cft__%5b0%5d=AZVcBzFgMDlxivy4fmGGSNXQrs6MHcdyotGJKKBRH-jueCqNj6-bMJJUIQR8KFVHOJNijGd0GeaIRCaXd8dW6ZmGGU2SJU45ag_pKy-FhIbJ104p4YfVdX9UX4IUStc8bYUNMOHjWXxCnQ650GLCKy68&__tn__=kK-R
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- уніфікації використання терміна “нетерпимість” та обов’язкового врахування мотивів 

нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, національна або етнічна 

належність, релігійні переконання, ідеологічні переконання, сексуальна орієнтація, 

гендерна ідентичність, інвалідність, мова, місце проживання або іншими ознаками в разі 

призначення покарання за злочин; 

- визначення форм сексуального насильства (зокрема сексуальна експлуатація, примусова 

проституція, примусова вагітність, примусовий аборт, примусова стерилізація, 

примусовий шлюб, сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту та будь-які інші 

форми сексуального насильства) відповідно до міжнародних стандартів 

   Підготовка слідчих органів Національної поліції щодо особливостей здійснення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених з мотивів 

нетерпимості; 

 Підготовка прокурорів щодо особливостей здійснення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості, з урахуванням 

міжнародних стандартів. 

    Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо:  

- усунення дискримінаційних положень, які можуть порушувати майнові та немайнові 

права партнерів, що не перебувають у шлюбі;  

- запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства; 

      Підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо ратифікації Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція); 

Крім того, як повідомила заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, 

розпорядженням Кабміну передбачається також зобов’язання міністерств, інших 

державних органів, відповідальних за виконання плану дій, забезпечити внесення 

відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю виконання на 

єдиному веб-порталі, а також публікувати інформацію про стан виконання заходів на 

офіційних веб-ресурсах відомств.  

Пандемія COVID-19 змінює спосіб нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато 

сімей, інших вона, навпаки, роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та 

фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього 

насильства зростає тривожними темпами. Нова реальність всесвітньої пандемії і 

необхідність усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного 

зростання випадків погроз, переслідувань і насилля стосовно людей у вразливому 

становищі, зокрема ЛГБТІК-людей тому  хочемо висловити занепокаоєння, тим фактом, 

що в дебатах в Україні іноді йде атака на цінності інклюзії та толерантності. 
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В  Угоді про асоціацію України та ЄС глава 21 «Співпраця з питань  зайнятості, соціальної 

політики та рівних можливостей» у підрозділі «Антидискримінація  та ґендерна рівність» 

містить своєрідні точки  входу для інтеграції ґендерних питань як наскрізних у сферах 

ґендерної рівності та боротьби з дискримінацією. Зокрема, йдеться про ґендерні 

директиви, імплементація яких має сприяти ґендерній рівності та наданню  рівних 

можливостей для жінок та дівчат відповідно до положень Плану дій ЄС з ґендерних 

питань (GAP II). Ґендерний аналіз, згідно з GAP II, має проводитися систематично у будь-

якій  зовнішній діяльності ЄС, а саме – у проектах та  двосторонніх і регіональних 

програмах. ПДА для підготовки та сприяння імплементації УА в розділі 7 «Інші 

секторальні питання»  (7.17 «Соціальне співробітництво») зазначає,  що сторони 

співпрацюють для посилення  практичних заходів у сфері ґендерної рівності  з метою 

зменшення різниці в оплаті праці за  ознаками статі, а також у сфері антидискримінації. 

Ціль дублює положення Угоди, а саме  главу 21, ст.419, у якій зазначена необхідність  

посилення діалогу та співробітництва щодо  «гідної праці, політики зайнятості, безпечних  

та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення 

ґендерної рівності та недискримінації», а також ст.420, де йдеться про «забезпечення  

ґендерної рівності та рівних можливостей для  чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти 

та  навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень» 

В спільній декларації Платформи громадянського суспільства в цьому році  включено 

пункт 12 де наголошується: звертають увагу на необхідності неухильного виконання 

зобов’язань в сфері гармонізації антидискримінаційного права з правом ЄС, у тому числі у 

сфері діяльності інститутів захисту прав людини, через впровадження додаткової 

термінології, посилення відповідальності за прояви дискримінації та зміни у веденні 

судової статистики, створення ефективної системи покарання за скоєння злочинів на 

ґрунті нетерпимості та розмежування покарання відповідно до природи скоєного 

правопорушення; 

 Бюро соціальних та політичних розробок розпочинає адвокаційну роботу для прийняття 

на осінній сесії Верховної Ради України  законопроєкту №5488, яким передбачено 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, зокрема щодо 

відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією та трансфобією,  та ініціює  спільну  

позиційну  заяву  РГ-1 УНП та РГ-" УС ПГС  Громадянське суспільство вітає рішучі дії 

влади із захисту прав людини та піклування про здоров’я всіх співгромадян, утілені в 

законопроєкту 5488 в рамках компоненту  «Підвищення обізнаності суспільства щодо 

боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та 

домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері» Проєкт «Підтримка 

діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства».  
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Пропозиції до документу 

Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

щодо виходу з кризи після COVID-19 

у різних секторах 

 

Що змінила пандемія у різних секторах життя українського суспільства 

Пандемія COVID-19 змінює спосіб нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато 

сімей, інших вона, навпаки, роз’єднує. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність 

усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного зростання 

випадків погроз, переслідувань і насилля. Карантин, пов'язаний із з COVID-19 загострив 

проблему та унаочнив прогалини у системі протидії домашньому насильству. Лише за 

перший квартал 2020 року надійшло майже 47 тис. звернень  від громадян щодо випадків 

домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого 

року. Протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо 

домашнього насильства на 66 відсотків.  В умовах дотримання карантину все більше 

жінок, дітей та людей похилого віку зазнають насильства і часто залишаються вдома 

поряд з кривдниками. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових 

проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства 

зростає тривожними темпами. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність 

усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного зростання 

випадків погроз, переслідувань і насилля стосовно людей у вразливому становищі, 

зокрема ЛГБТІК-людей ситуація ускладняється тим фактом, що в дебатах в Україні іноді 

йде атака на цінності інклюзії та толерантності саме тому є потреба гармонізації 

законодавства України з міжнародними стандартами  запобігання та протидії насильству 

щодо жінок і домашньому насильству та насильству за ознаками статі, а також 

запобігання та протидії дискримінації в Україні. 

Якою є ситуація станом на сьогодні  

Країна послідовно визнає боротьбу з домашнім насильством та насильством за ознакою 

статі одним із пріоритетних напрямів державної політики. 

1 липня Верховна Рада України прийняла ЗУ „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі" (№ 3908-1). За прийняття Закону 

проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 336 осіб, що підкреслює 

пріоритетність питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі для української держави, розуміння важливості нульової толерантності до 

цього явища та готовності виконати взяті Україною зобовʼязання щодо максимального 

зменшення рівня насильства до 2030 року. 
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Згідно з оновленою Ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) збільшено термін адміністративного арешту до 10 діб (було до 7 діб) за такі 

діяння: 

 вчинення фізичного, психологічного або економічного домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, що не спричинило тілесних ушкоджень, але внаслідок чого 

могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю постраждалої 

особи; 

 невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений; 

 неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про місце 

свого тимчасового перебування в разі винесення такого припису,  

Розмір штрафу та строки громадських робіт залишилися незмінними: штраф від 10 до 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн); громадські роботи на строк 

від 30-ти до 40-ка годин. Незмінними залишилися санкції й за повторне вчинення 

вказаних правопорушень. 

Зміни до Ст. 268 КУпАП дозволять розглядати справи, повʼязані із домашнім 

насильством, без присутності кривдника, що дозволить уникнути їх затягування, 

покращить доступ постраждалих до правосуддя та можливість отримати ними захист з 

боку держави.  

Ст. 15 КУпАП передбачатиме, що військовослужбовці та інших осіб, на яких поширюється 

дія дисциплінарних статутів, притягатимуться до відповідальності на загальних підставах, 

а не в межах дії дисциплінарних статутів. Це суттєве оновлення, яке викликало значні 

експертні дискусії, а його запровадження потребуватиме аналізу та, можливо, оновлення 

інших нормативних актів для уникнення суперечностей, які унеможливлять реалізацію 

цього положення. 

Також, нагадаємо, 30 червня Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції в 

розмірі 274,2 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам. Кошти будуть 

спрямовані на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Коштом субвенції 

планується створити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 

мобільних бригад для підтримки постраждалих осіб.   

Вітаємо прийняті зміни, адже такі кроки уряду безумовно сприятимуть посиленню 

захисту постраждалих, доступу до послуг, запобігання виникненню нових випадків 

насильства та притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності. В 

Україні ухвалено Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який 

відповідає міжнародним стандартам, але наразі є необхідність посилити його іншими 

нормативно-правовими документами та забезпечити їхнє виконання. Зростання кількості 

випадків домашнього насильства стало передумовою для підготовки проекту Указу 

Президента України «Про невідкладні заходи із захисту прав та інтересів осіб, які 
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постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». Серед 

головних напрямів, на яких зосереджено увагу  – заходи задля запобігання та мінімізації 

домашнього насильства, розбудова системи сервісів та притулків для постраждалих осіб, 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості 

насильницької моделі стосунків, невідворотність покарання за насильство та надання 

максимальної підтримки й допомоги постраждалим особам, забезпечення особливої 

опіки та захисту для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб. Створення 

спеціалізованих служб надання допомоги та захисту постраждалим – першочергове 

завдання, яке має бути пріоритетом на всіх рівнях державної влади, і особливо – на 

місцевому.  Тривають намагання ратифікувати Стамбульську конвенцію і запровадити в 

законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо 

жінок і домашньому насильству.  Ратифікація Конвенції сприятиме підвищенню 

політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується 

взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод. 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами або Стамбульська Конвенція – це міжнародний 

стандарт захисту від усіх форм насильства, включаючи домашнє насильство. На сьогодні є 

найбільш всеосяжною міжнародною угодою у цій сфері, що використовується як основа 

для дій багатьох країн Європи та за її межами. Україна у 2011 році була серед країн, які 

першими підписали Стамбульську конвенцію. 

Діючі українські закони не можуть у повній мірі захистити людину, що потерпає від 

домашнього насильства. Зокрема тому що чинний закон України у більшості випадків 

кваліфікує домашнє насильство, як адміністративне правопорушення, у більшості 

випадків за такий злочин карають громадськими роботами, рідше — адміністративним 

арештом від семи до 15 діб. Втім, посадити за грати можуть не по факту скоєння злочину, 

а тільки після розгляду справи у суді, куди рідко доходять жертви домашнього 

насильства. Плюс, у подібних злочинів є “термін придатності”. Жертва має тільки два 

місяці на притягнення агресора до відповідальності. Якщо суд розглядатиме справу 

пізніше, то зможе тільки зафіксувати факт правопорушення притягти до відповідальності 

нікого вже не вдасться.  Також, у категорію “жертв домашнього насильства” згідно із 

чинним законодавством потрапляють тільки члени родини. Інші види стосунків, не 

оформлені шлюбом, залишаються поза увагою правоохоронців. Про більшість випадків 

насильства  просто не повідомляють. Тобто домашнє насильство часто відбувається за 

зачиненими дверима потерпілі (в тому числі і діти) страждають наодинці. Це – серйозна 

проблема. Спеціалісти, які працюють із постраждалими, часто усвідомлюють, що сталося 

насильство і трапиться знову, але професійна таємниця не дає їм можливості повідомляти 

про це. Також проблемою є  відсутність в України юрисдикції над іноземними 

громадянами, що вчинили  злочини, пов’язані із домашнім насильством та більшістю 
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проявів насильства за межами України проти українських громадян. У лютому 2021 р. 

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який посилює адміністративну 

відповідальність за домашнє насильство. А нещодавно парламентським Комітетом з 

питань правоохоронної діяльності було підтримано цей законопроект до другого читання. 

Зокрема він передбачає можливість розгляду адміністративних справ про домашнє 

насильство в судах без участі кривдника. 

24 лютого 2021 р. Кабінет Міністрів ухвалив Державну соціальну програму запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, 

таким чином вперше в історії нашої держави уряд виділив понад 250 млн грн для 

фінансування розвитку системи. 

 

Пропозиції до вирішення проблем і виходу з кризи  

ратифікована Конвенція посилить правовий захист постраждалих та їхній доступ до 

правосуддя, дозволить захистити українських громадян, які постраждали від насильства 

не лише в Україні, а й за кордоном ( встановлення юрисдикції України над 

правопорушеннями, встановленими відповідно до Конвенції, там де раніше така 

юрисдикція не здійснювалась). 

забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг особам, 

постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, за 

міжнародними стандартами  допомоги постраждалим та реагування на насильство, що 

теж стимулюватиме  розвиток національного законодавства  в цій сфері 

ратифікація Конвенції дасть можливість запровадити незалежний моніторинговий 

механізм для оцінки реалізації на національному рівні, а також посилює міжнародну 

співпрацю, зокрема у притягненні кривдників до відповідальності. 

навчання та підвищення рівня професійної компетентності суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі, з питань, що регулюються Законами України “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків”, «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та іншими 

законодавчими актами,  спрямованими на розв’язання зазначеної проблеми; 

забезпечити захист прав осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, 

політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне 

та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна 

орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками, що 

забезпечить належний рівень протидії проявам нетерпимості в суспільстві та дотримання 

провідних європейських і демократичних принципів. 

створити ефективну систему покарання за скоєння злочинів на ґрунті нетерпимості та 

розрізнити характер покарання відповідно до природи скоєного правопорушення 
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відповідно до плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року. 

Ініційоване урядом внесення змін до низки кодексів і законів нашої країни щодо протидії 

дискримінації та вдосконалення відповідальності за поширення особливо небезпечних 

хвороб відповідає, у загальних рисах, прагненням і очікуванням громадянського 

суспільства та виступає прогресивним кроком щодо покращення національного 

законодавства на виконання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. 

Проєкт Закону України № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з 

проявами дискримінації», поданий 13 травня 2021 р. Кабінетом Міністрів України на 

розгляд Верховної Ради України, виразно вирізняється з-поміж різних законодавчих 

ініціатив останніх років своїм комплексним підходом і спрямованістю на системне 

усунення цілої низки прогалин законодавства, за яким усі ми живемо. 

Законопроєкт 5488 є потужною відповіддю на цілу низку викликів сучасності, серед яких 

— злочини, мотивовані нетерпимістю; неприпустимі утиски прав наших співгромадян на 

підставі найрізноманітніших ознак; недостатні повноваження органів у влади в галузі 

реагування на факти дискримінації та насильства; умисне поширення особливо 

небезпечних інфекційних хворiб та мова ворожнечі. 

Ми розглядаємо урядову ініціативу 5488 як продовження багаторічної конструктивної 

співпраці між владою та громадянським суспільством у напрямі покращення в Україні 

суспільного клімату та запровадження відповідальності за порушення законодавства у 

галузях прав людини, піклування про інфекційного благополуччя. 

Наголошуємо, що законопроєкт 5488 спрямовано на впровадження низки 

основоположних національних і міжнародних документів, зокрема таких як Національна 

стратегія у сфері прав людини, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, Стратегія з комплексної відповіді на бар’єри з прав 

людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 

року, план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки. 

Крім цього, законопроєкт 5488 відповідає цілям Глобального партнерства з викорінення 

всіх форм стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ, про намір приєднатися до якого 

Україна офіційно висловила намір 2020 року. 

Схвалюючи законопроєкт у цілому, ми водночас бачимо в ньому чимало зон для 

покращення, напрацювання точніших формулювань задля досягнення більшої правової 

визначеності, недопущення можливих зловживань у балансі між свободою слова й 

переконань та відповідальністю за неприпустимі публічні висловлювання. 

Вітаючи широку суспільну та експертну дискусію довкола урядового законопроєкту 5488, 

ми звертаємо увагу широкої громадськості, що ця законодавча ініціатива рівною мірою 
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спрямована як на захист прав, свобод і безпеки більшості наших співгромадян, так і на 

забезпечення дотримання законних прав та інтересів окремих соціальних груп, які все ще 

є упосліджуваними в Україні, зокрема людей, які живуть з ВІЛ (включаючи жінок, які 

живуть з ВІЛ), різноманітних релігійних громад, людей з інвалідністю, спільнот ЛГБТ, 

інших груп і спільнот, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні 

переконання, стать, вік, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і 

майновий стан, мова та місце проживання тощо. 

У рамках співпраці з суб’єктами владних повноважень наші організації готові до 

експертного супроводу законопроєкту на всіх етапах його розгляду та просування у 

відповідності до парламентського регламенту. 

Наша спільна мета — увійти до нового, 2022 року, із таким, що вже набрав чинності, 

законом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації 

 

 

 

Участь громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації 

Стамбульської Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та розробки пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері 

насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства 

Бюро  приєдналось  до Колективної кампанії «Підтримка Стамбульської Конвенції» мета 

підвищити обізнаність аудиторії про Стамбульську Конвенцію та проблему ратифікації та 

запропонувати політикам зробити публічну заяву/обіцянку щодо теми протидії 

насильству та Стамбульської Конвенції ( Comms Hub). 

Листопад 1-е - 17-е  Підготовка до днів проти насильства Підвищення обізнаності про 

переваги Конвенції, роблячи проблему помітною серед аудиторії, викликаючи інтерес та 

збираючи соціальну енергію. 

Листопад 17(25-е) - 10 грудня  Вимагати чітких заяв від президента або ключових 

політиків щодо насильства в суспільстві, щоб зробити проблему помітною серед 

політиків. Направляйте енергію аудиторії на політиків, що тиснуть на них. 

16 листопада участь в тематичному засіданні  Комісії з питань координації взаємодії 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на тему: «Результати річниці впровадження Плану заходів з реалізації 

https://ukc.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-komisiyi-z-pytan-koordynatsiyi-vzayemodiyi-organiv-vykonavchoyi-vlady-shhodo-zabezpechennya-rivnyh-prav-ta-mozhlyvostej-zhinok-i-cholovikiv/
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зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство 

Біарріц” з утвердження ґендерної рівності в 2021 році, плани на 2022 рік» 

9 листопада участь у прес-конференцій присвячений десятиріччю підписання Україною 

Стамбульської конвенції проти насильства. Учасники заходу розкажуть, яка ситуація з 

домашнім насильством в Україні під час пандемії, як українка виграла в Європейському 

суді з прав людини щодо домашнього насильства та про старт всеукраїнської 

інформаційної кампанії, до якої долучилися вже понад 50 громадських організацій з усіх 

регіонів України. 

4 листопада відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з Генеральною секретаркою Ради Європи 

Марією Пейчинович-Бурич. Серед інших питань особливу увагу було приділено 

перспективі ратифікації Україною Конвенції Ради Європи. 

03 листопад проведено зустріч з  Спеціальною доповідачкою ООН з питань насильства 

щодо жінок, його причин та наслідків (Дубравкою Шимонович (Dubravka Šimonovic).   Та 

участь в  вебінарі на тему «Повноваження, роль та методи роботи Спеціального 

доповідача ООН з питань насильства над жінками, його причин та наслідків» 

18 жовтня засідання робочої зустрічі асоційованих членів МФО «Права людини та 

здоров’я нації» у режимі відеоконференції Головуюча: Булах Лада Валентинівна 

(народний депутат України IX скликання) проведено обговорення «Аналіз запобігання та 

боротьби з гендерно обумовленим та домашнім насильством за наслідками пандемії 

COVID-19», а також аналіз Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 

14 жовтня  2021 Парламент Молдови проголосував в остаточному читанні за ратифікацію 

Стамбульської конвенції - міжнародної угоди проти насильства щодо жінок і насильства в 

сім'ї. Депутати від Блоку комуністів і соціалістів перед голосуванням залишили зал на 

знак протесту.  Інформація опубліковано на соц мережах УНП  

13 жовтня участь у майстер-клас по розробці контенту для поширення у соціальних 

мережах (сторінках організацій та через рекламу Facebook Ads). мета - залучити 

представників організацій, що працюють в сфері ратифікації Конвенції щоб разом 

напрацювати ідеї та повідомлення для креативного контенту, який буде розроблено 

професійними ілюстраторами та дизайнерами 

11 жовтня опубліковано Спільна позиційна заява РГ-1 Українська платформа Форуму 

громадянського суспільства Східного Партнерства та РГ-2 Українська сторона Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС до депутатів Верховна Рада України з закликом 

щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з 

проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 від 13.05.2021 р.), що включений до порядку 

денного шостої сесії роботи парламенту та щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради 

https://ukc.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-komisiyi-z-pytan-koordynatsiyi-vzayemodiyi-organiv-vykonavchoyi-vlady-shhodo-zabezpechennya-rivnyh-prav-ta-mozhlyvostej-zhinok-i-cholovikiv/
https://eventsnew.ukrinform.com/event/zoom-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8E-%D0%BF%D1%96/
https://eventsnew.ukrinform.com/event/zoom-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8E-%D0%BF%D1%96/
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/
http://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funp.eap.csf%2Fposts%2F927892051182689&show_text=true&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22652%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%3e%3c/iframe%3e
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/?__cft__%5b0%5d=AZVt4VxhehhCDcuQaBx5kanmnnVtYJcayOTI_uQCVAsLzrtL0LoDFUnkj7u5RjlxeA8oN3aRqElLKtb9X9Fj5qYWpMJuKA6xqzwuP-S7Lf4EVS4xel23ZSI3idD58VttJISDiiyuQanITsQ955epe5ju3vhIlGyUL5THs_eTfT-p9pmjqIrcCSermP4vxJ1_D18&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/?__cft__%5b0%5d=AZVt4VxhehhCDcuQaBx5kanmnnVtYJcayOTI_uQCVAsLzrtL0LoDFUnkj7u5RjlxeA8oN3aRqElLKtb9X9Fj5qYWpMJuKA6xqzwuP-S7Lf4EVS4xel23ZSI3idD58VttJISDiiyuQanITsQ955epe5ju3vhIlGyUL5THs_eTfT-p9pmjqIrcCSermP4vxJ1_D18&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/?__cft__%5b0%5d=AZVt4VxhehhCDcuQaBx5kanmnnVtYJcayOTI_uQCVAsLzrtL0LoDFUnkj7u5RjlxeA8oN3aRqElLKtb9X9Fj5qYWpMJuKA6xqzwuP-S7Lf4EVS4xel23ZSI3idD58VttJISDiiyuQanITsQ955epe5ju3vhIlGyUL5THs_eTfT-p9pmjqIrcCSermP4vxJ1_D18&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/?__cft__%5b0%5d=AZVt4VxhehhCDcuQaBx5kanmnnVtYJcayOTI_uQCVAsLzrtL0LoDFUnkj7u5RjlxeA8oN3aRqElLKtb9X9Fj5qYWpMJuKA6xqzwuP-S7Lf4EVS4xel23ZSI3idD58VttJISDiiyuQanITsQ955epe5ju3vhIlGyUL5THs_eTfT-p9pmjqIrcCSermP4vxJ1_D18&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZVt4VxhehhCDcuQaBx5kanmnnVtYJcayOTI_uQCVAsLzrtL0LoDFUnkj7u5RjlxeA8oN3aRqElLKtb9X9Fj5qYWpMJuKA6xqzwuP-S7Lf4EVS4xel23ZSI3idD58VttJISDiiyuQanITsQ955epe5ju3vhIlGyUL5THs_eTfT-p9pmjqIrcCSermP4vxJ1_D18&__tn__=kK-R
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Європи про запобігання насильству і запровадження в законодавство України міжнародні 

стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно 

обумовленому насильству    

Опубліковано на сайті УНП Східного партнерства та ЗВЕРНЕННЯ щодо прийняття 

проєкту закону №5488 для боротьби з проявами дискримінації - Платформа 

Громадського Суспільства (eu-ua-csp.org.ua) на сайті УС ПГС Україна=ЄС. 

12 жовтня участь у круглому столі «Стамбульська конвенція – не лише про домашнє 

насильство: як ратифікація Стамбульської конвенції посилить запобігання і протидію 

різним видам ґендерно зумовленого насильства в Україні?» 

Обговорено питання ратифікації Стамбульської конвенції є дуже актуальним для України. 

Однак коли в суспільних дискусіях згадується Стамбульська конвенція, найчастіше про 

неї говорять лише в контексті запобігання та протидії домашньому насильству. Насправді 

домашнє насильство є лише одним з багатьох видів ґендерно зумовленого насильства, на 

захист від якого спрямована конвенція. Зокрема, окрім домашнього, до такого насильства 

Конвенція відносить сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування, переслідування, 

примусові шлюби, каліцтво жіночих геніталій (мутиляцію), примусовий аборт, примусову 

стерилізацію, сексуальні домагання, злочини, вчинені в ім’я так званої «честі». 

Недостатня обізнаність щодо інших видів насильства, закріплених в Конвенції, 

призводить до того, що їм часто не приділяється достатня увага при розробці 

законодавства та політик в сфері запобігання та протидії насильству.  Мета заходу: 

Обговорити сферу дії Стамбульської конвенції, і зокрема види ґендерно зумовленого 

насильства, на захист від яких спрямована Конвенція, а також напрямки розвитку 

законодавства та державної політики щодо запобігання та протидії відповідним видам 

насильства 

2 жовтня Бюро соціальних та політичних розробок надано пропозиції до Оцінки та 

обговорення "Спільного робочого документу: Відновлення, стійкість і реформи: 

пріоритети СхП після 2020 року" який являтиме собою дорожню карту Східного 

партнерства до 2025 року, враховані Європейською, очікуєте її обговорення на Саміті 

Східного Партнерства в грудні 2021 зокрема: питанні пріоритетів співпраці зі східними 

партнерами в наступні роки. Цей порядок денний ґрунтується на п’яти довгострокових 

цілях:  Зокрема 2.5.4   Захист прав людини та просування гендерної рівності. Країни 

партнери (разом з ЄС та його державами -членами) будуть:  

- забезпечити своєчасне виконання рішень Європейського суду з прав людини; - заходи 

щодо розкриття потенціалу жінок у робочій силі шляхом забезпечення балансу між 

робочим і особистим життям  та боротьба з професійною та галузевою нерівністю, 

одночасно орієнтуючись на  скорочення гендерного розриву в оплаті праці. 

  -підписати та ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи; ЄС  що допоможе 

партнеру країни та ОГС надавати належні послуги підтримки та спрощувати доступ до 

http://eap-csf.org.ua/2021/10/11/zaiava-pravozakhysnykh-robochykh-hrup-unp-ta-us-phs-shchodo-borotby-z-proiavamy-dyskryminatsii/?fbclid=IwAR2wxnIpjDDXVuhaLnn3cHSFDJ46nsB9qMqTMDE_j2AW6hgj9u6gvviQpN0
http://eu-ua-csp.org.ua/news/259-zvernennya-shodo-prijnyattya-proyektu-zakonu-5488-dlya-borotbi-z-proyavami-diskriminaciyi/
http://eu-ua-csp.org.ua/news/259-zvernennya-shodo-prijnyattya-proyektu-zakonu-5488-dlya-borotbi-z-proyavami-diskriminaciyi/
http://eu-ua-csp.org.ua/news/259-zvernennya-shodo-prijnyattya-proyektu-zakonu-5488-dlya-borotbi-z-proyavami-diskriminaciyi/
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/m9nDZlgeFMpW/content/beyond-domestic-violence-how-will-the-ratification-of-the-istanbul-convention-prevent-and-combat-violence-against-women-in-ukraine-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m9nDZlgeFMpW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/m9nDZlgeFMpW/content/beyond-domestic-violence-how-will-the-ratification-of-the-istanbul-convention-prevent-and-combat-violence-against-women-in-ukraine-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m9nDZlgeFMpW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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правосуддя для постраждалих від домашнього насильства, а також розвивати 

спроможність імплементувати Конвенцію в країнах СхП. 

27 вересня  участь в 10-е засідання Платформи громадянського суспільства Україна- ЄС. 

Засідання платформи має намір розглянути хід виконання Угоди про асоціацію та 

прийняти Спільну декларацію за результатами обговорень під час зустрічі. Крім того 

проведено  дві тематичні дискусії: щодо впливу пандемії COVID-19 на зростання бідності 

та уразливих верств населення та щодо проблем у виконанні глави 23 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС з особливим акцентом на сільську молодь, а також про 

цифрові та зелені технології. Ростислав Дзундза Пандемія COVID-19 змінює спосіб 

нашого життя -, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та 

відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства зростає тривожними 

темпами. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність усамітнення в закритому 

просторі через COVID19 призвели до значного зростання випадків погроз, переслідувань і 

насилля стосовно людей у вразливому становищі, зокрема ЛГБТІК-людей тому хочемо 

висловити занепокаоєння, тим фактом, що в дебатах в Україні іноді йде атака на цінності 

інклюзії та толерантності. Саме тому громадянське суспільства (Українська сторона 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Українська платформа Форуму 

громадянського суспільства Східного Партнерства) ще минулого року звернулась до 

Народних депутатів України з закликом щодо швидкої ратифікації Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству (Стамбульська конвенція), актуально також триває 

адвокаційна робота РГ 1 Демократія, права людини, належне врядування" ФГС СП УС 

ПГС: Свобода, юстиція, права людини. РГ2 Eastern Partnership Civil Society Forum для 

прийняттям на осінній сесії Верховної Ради України законопроєкту № 5488, яким 

передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, зокрема щодо 

відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією та трансфобією, що також є однією з 

рекомендацій Європейського соціального та економічного EESC - European Economic and 

Social Committee , озвученою Dovile Juodkaite 

15 вересня 2021 року  Панельна дискусія «Злочини, мотивовані гомофобією та 

трансфобією, в Україні: спільний шлях держави та громадянського суспільства до 

попередження та встановлення справедливої відповідальності» відбувся  у гібридному 

форматі. Провідні зацікавлені сторони всебічно розглянуть проблематику злочинів, 

мотивованих нетерпимістю, в частині їх скоєння в Україні на підставах сексуальної 

орієнтації та ґендерної ідентичності (СОҐІ). Вимога до органів влади прийняти 

найближчим часом проєкт Закону України від 13 травня 2021 р. № 5488 «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо боротьби з проявами дискримінації» є першим пунктом Маніфесту Маршу 

Рівності – 2021. 

https://www.facebook.com/rostyslav.dzundza?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/wg1ukrFCS/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/RG2CSPEUUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RG2CSPEUUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EaP.Civil.Society.Forum/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EuropeanEconomicAndSocialCommittee/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EuropeanEconomicAndSocialCommittee/?__cft__%5b0%5d=AZVLCwCwdrEwnR3EK9CM54gVWiTrHVTg_iIEpHIg-iIaGhWFfTOeJ-iu49F18PxY7awiZl5ubL4-gPeD5P0aShcPRFip3RgDM2E4t4LmMq8Sr9_zi5duJjTjXTNFXg928VK3CexHFDOV3BzbY6BJJv0HvRSwNxkU2xcI72affFGBmSeXcN9kMjyBqxrlnXWWqvc&__tn__=kK-R
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14  серпня 2021 року за спільної ініціативи Віце-прем’єр-міністерки з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та Офісу Ради Європи в 

Україні відбувся круглий стіл (он-лайн формат) до 10-ї річниці відкриття до підписання 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству «Чому ратифікація конвенції важлива 

для України?». Учасники заходу обговорили  питання щодо досягнення ефективних 

результатів в боротьбі з насильством стосовно жінок і домашнім насильством, ліквідації 

всіх форм дискримінації стосовно жінок та заохочення дійсної рівності між жінками та 

чоловіками, а також важливості ратифікації Україною Стамбульської конвенції. 

22 липня 2021 У рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка цього 

року відбудеться у Вільнюсі, Українська сторона Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС проведе круглий стіл на тему: «Економіка, екологія, освіта − можливі точки 

росту для України?». На заході ми презентували позиційну записку, підготовлену 

експертами робочих груп Платформи, які дослідили, що змінила пандемія COVID-19 у 

різних секторах життя українського суспільства, якою була реакція влади на такі зміни, а 

також запропонували власні пропозиції до вирішення проблем і виходу з кризи в тому 

числі і протидії домашнього та гендерно обумовленого насилля та потреби ратифікації 

Стамбульської конвенції  В свою чергу, запрошені учасники дискусійної панелі озвучать 

власні думки щодо варіантів підтримки України по виходу з кризи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/
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  Ця публікація була підготовлена в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-

2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю 

Бюро соціальних та політичних розробок і жодним чином не відображає точку зору 

Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

 

 

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій 

України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є 

частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС Сх П). 

Форум громадянського суспільства Східного партнерства - унікальна багаторівнева 

регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування 

європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести 

країнах Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та 

Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити 

громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі 

та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це 

позапартійна доброчесна неурядова організація. 

 

Українська національна платформа  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

eap-csf.org.ua 

unp.eap@gmail.com 

www.facebook.com/unp.eap.csf  

 

Бюро соціальних та  політичних розробок 

Неурядова організація, діяльність якої спрямована на експертне забезпечення процесів 

соціальної політики та соціального діалогу. Бюро засноване у червні 2013 року в 

результаті об’єднання групи експертів з метою створення майданчика для вироблення 

спільних підходів до реформування соціального сектору в Україні. Основними 

напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних розробок є: залучення науковців 

для вироблення науково обґрунтованих стратегій та розрахунків результатів 

реформування; дослідження у соціальній сфері, зокрема вивчення процесів 

реформування системи соціального захисту, надання соціальних послуг та соціального 

діалогу; підвищення потенціалу організацій соціального сектору; мобілізація науковців та 

експертів неурядових організацій для вироблення спільного бачення необхідних змін в 

соціальній сфері; здійснення адвокаційних кампаній для просування нормативно-

правових документів щодо забезпечення сталого розвитку територій. Починаючи з 2014 

року Бюро є учасником Української Національної Платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства та Української частини Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС. 

 

http://www.bureau.in.ua   

bureau@bureau.in.ua 

www.facebook.com/bureau.in.ua 

mailto:unp.eap@gmail.com
http://www.facebook.com/unp.eap.csf
http://www.facebook.com/bureau.in.ua
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