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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго дня! Якщо дозволите, з 

вашого дозволу, ми почнемо нашу роботу нашого круглого столу, я радий 

всіх вітати. Насамперед, хотів би подякувати всім вам, шановні друзі, хто 

прийшов до нас і хоче висловити свою думку, пропозиції з цього важливого 

питання, а також хочу привітати наших закордонних гостей з Вірменії, 

Грузії, Молдови, Казахстану та Таджикистану.  

Мета нашої зустрічі: обговорення дуже важливої теми "Ставлення 

держави до сім'ї в Україні". В нашій країні сімейна політика є невід'ємною 

складовою програми діяльності всіх урядів. Значні кошти спрямовуються на 

матеріальну допомогу сім'ям при народженні дитини, багатодітним сім'ям, 

неповним сім'ям, тим, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Водночас, очевидно, що недостатньо зроблено для створення системи 

підтримки саме сім'ї, яка задіяла всі можливі механізми для самостійного 

подолання сім'єю проблемних ситуацій.  

Слід зазначити, як свідчать матеріали Національного інституту 

стратегічних досліджень, починаючи з 2005 року, тобто, з моменту значного 

збільшення виплат, спостерігається тенденція зростання народжуваності у 

соціально неблагополучних, так званих маргінальних сім'ях. Останні 

витрачають дитячі кошти не стільки на дітей скільки на задоволення власних 

потреб. Допомога при народженні є основним джерелом доходів таких сімей. 

В установах соціального захисту, зокрема, в інтернатах з'явилася нова 

категорія дітей, дітей із сімей, що не мають коштів для існування. Батьки 

передають дітей в інтернатні заклади, фактично, знімаючи із себе 

відповідальність за майбутнє своїх дітей.  

Чинна сьогодні система допомоги  ……… ………, при цьому держава 

виконує роль утримувача, хоча сім'я потребує не утримання, а умови 

нормального життя. Житло, заклади дошкільної освіти чи денного 

перебування дітей, робочі місця тощо, для поєднання професійних сімейних 

обов'язків. На жаль, відсутня стратегія заохочення роботодавців, які 

запровадили сімейно орієнтовані форми організації праці та спільні послуги 

сім'ям та дітей. Не сформована політика заохочення до проведення на ринку 

праці працездатних членів сім'ї  з дітьми.  



Ще одне важливе питання – насильство в сім'ї. Це один з головних 

факторів, які руйнує сім'ю та дитячу психіку. Насильство в сім'ї є однієї з 

причин поширення дитячої безпритульності та бродяжництва, зростання 

кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, які сьогодні є 

сиротами при живих батьках. В таких ситуаціях потрібно працювати на 

запобігання  негараздів у сім'ях, і головне, при цьому не допустити втратити 

дитині зв'язок з сім'єю.  

Ці всі питання стосуються, насамперед, роботи соціальних служб, але, 

на жаль, соціальні послуги сім'ї з дітьми надають уже тоді, коли пересічна 

родина із звичайними проблемами стає сім'єю, що опинилася у складних 

життєвих обставинах. І тому є дуже своєчасним, що Кабінет Міністрів 

України підготував законопроект про запобігання та протидію домашньому 

насильству, який, до речі, розданий у вас у матеріалах. І тому є дуже …  

Хотілось би ще раз висловити свою думку стосовно рекомендацій 

парламентських слухань  "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи 

їх вирішення", які відбулися 21 вересня 2011 року. Матеріали також роздані 

вам.  

Шановні колеги, якщо дозволите, стосовно регламенту. Я спробую 

збалансувати список виступаючих так, щоб першочергову точку зору ми 

почули від представників і наших колег з міністерств, експертів, 

представників міжнародних організацій. Пропоную визначити наступний 

регламент круглого столу: доповіді до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин. Не 

буде заперечень?  

І ще одне прохання, виступи, хто хоче виступити, передати у 

письмовому вигляді для того, щоб ми мали можливість потім поставити вас 

до виступу. Домовилися?  

Що ж, перейдемо тоді, почнемо працювати. Я до слова запрошую 

Ковбасу Руслана Сергійовича, директора Департаменту сім'ї та дітей 

Міністерства соціальної політики України. Підготуватися Буковинському 

Адріану Йосиповичу, голові Всеукраїнського благодійного фонду "Сім'я". 

Будь ласка.  

  

КОВБАСА Р.С. Шановні народні депутати, науковці, представники 

громадськості! Насамперед дозвольте подякувати Комітету з питань сім'ї, 

молодіжної політики,  спорту та туризму Верховної Ради України за 

організацію цього круглого столу із надзвичайно важливої теми: реалізація 

сімейної політики в Україні. Сподіваюсь, що у нас відбудеться 

конструктивна розмова, ми визначимо цілі та завдання по даному напрямку. 

А також спільно сформуємо шляхи оптимізації сімейної політики в Україні. 

В роздрукових матеріалах ви можете ознайомитись з матеріалами про стан 

виконання Постанови Верховної Ради від 20.12.2011 про рекомендації 



парламентських слухань на тему: інститут сім'ї в Україні, стан, проблеми та 

шляхи вирішення.  

В своїй доповіді я зупинюсь лише на деяких аспектах. Першого квітня 

поточного року Міністерством соціального політики подано на розгляд уряду 

проект Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року. 

Проект даної програми було розроблено на виконання Розпорядження 

Кабінет Міністрів та рекомендацій парламентських слухань, які відбулися 

наприкінці 2011 року. Метою програми є зменшення кризових проявів 

інституту сім'ї в суспільстві, формування ціннісної орієнтації населення на 

сімейний спосіб життя, народження і виховання дітей, а також підвищення 

ефективності підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. В проекті програми передбачено розвиток трьох пріоритетних 

напрямків державної щодо сім'ї. Перше, це реалізація комплексної та 

системної підготовки молоді до життя в подружжі, розвиток інформаційно-

ідеологічних інструментів і їхнє більш ефективне використання, зокрема в 

проведенні інформаційних компаній з питань розвитку та підтримки сім'ї, 

спрямованих на збереження і орієнтацію населення на сімейний спосіб 

життя, популяризацію моделі доброго батька, протидії насильству в сім'ї, 

тощо, здійснення заходів з удосконалення законодавства. Принциповою 

відмінністю проекту даної програми від тих, які діяли раніше, є комплекс 

заходів з підготовки сімей до життя в подружжі, які передбачають розробку 

та затвердження навчальної програми навчання спеціалістів по роботі з 

молоддю з підготовки до подружнього життя та системне впровадження 

програми підготовки в регіонах.  

Фінансове забезпечення державної програми буде здійснюватися за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, 

всього на реалізацію програми от передбачено 46 мільйонів гривень, зокрема, 

з державного бюджету – 11 мільйонів.  

Наступним пріоритетом, на якому хочу зупинитися, є робота  стосовно 

модернізації сфери соціального забезпечення, а саме здійснення заходів з 

оптимізації та упорядкування мережі соціальних закладів, які надають 

соціальні послуги різним категоріям населення.  

З цією метою в структуру та штати Центру соціальної служби для сім'ї, 

дітей та молоді введена посада фахівців соціальної роботи. Метою введення 

фахівців є повне охоплення соціальними послугами найуразливіші категорії 

населення. Раннього виявлення проблем сімей та вчасного надання їм 

допомоги.  

На 1.04.2014 в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

працюють 11 тисяч 800 фахівці соціальної роботи. Найближчим часом 

будуть набрані останні 200 фахівців, які на сьогоднішній день в регіонах ще 

проводять підготовку. І ініціатива Президента буде виконана 12 тисяч до тих 

4 тисяч 600, які вже є в центрах соціальних служб, будуть працювати і 

надавати допомогу сім'ям.  



Для забезпечення діяльності посад фахівців з соціальної роботи, 

міністерством врегульовано нормативно-правові підстави щодо його 

діяльності. Затверджені кваліфікаційні вимоги до фахівця, умови оплати 

праці, методичні рекомендації щодо організації його роботи.  

На регіональному рівні місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування здійснено підбір спеціалістів, які 

пройшли підготовку за відповідною навчальною програмою та забезпечено 

організацію їх роботи.  

Слід зазначити, що у другому півріччі 2012 року на одного фахівця 

соціальної роботи припадало 5 сімей та 84 особи отримувачів соціальних 

послуг. Як результат роботи фахівців, на ранньому етапі кризи було виявлено 

195 тисяч 673 сім'ї, 11 тисяч 567 сімей взято під соціальний супровід, знято з 

соціального супроводу з позитивним результатом. Тисячу 200 дітей 

повернуто до біологічної родини. Попереджено тисячу 617 відмов матерів від 

новонароджених дітей.  

Наступним пріоритетним напрямком роботи міністерства, на якому 

також акцентувалася увага  в рекомендаціях до вищезазначених 

парламентських слухань, є здійснення заходів щодо попередження 

насильства в сім'ї, створення ефективної системи надання необхідної 

допомоги потерпілим від насильства в сім'ї.  

В Україні функціонує 21 центр соціально-психологічної допомоги. Ці 

заклади надають соціальні послуги, в тому числі особам, які постраждали від 

насильства або існує реальна загроза його вчинення. У 2012 році в 

цілодобовому стаціонарі центрів соціально-психологічної допомоги 

перебувало 1617 осіб. З них неповнолітніх – 1073, повнолітніх. І 

неповнолітніх – 544 особи.  

Протягом 2012 року спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді вживалися заходи щодо попередження насильства в сім'ї, 

жорстокого поводження з дітьми та надавалася допомога постраждалим. Так, 

соціальні послуги отримали 10 тисяч 442 особи, які постраждали від 

насильства в сім'ї, жорстокого поводження або реальної загрози їх вчинення, 

з яких 2 тисячі 301 дитина та 8 тисяч 141 особа віком від 18 років. У 

порівнянні з 2011 роком даний показник збільшився на 23 відсотки.  

Впродовж 2012 року постійно здійснювалася корекційна робота з 

особами, які вчиняють насильство в сім'ї. Зокрема кількість осіб направлених 

на корекційні програми, протягом 2012 року становила 3 тисячі 75 осіб, що 

становило 72,5 відсотків від кількості осіб направлених на корекційні 

програми протягом 2011 року. При цьому кількість осіб, які пройшли 

корекційні програми, в 2012-у збільшилася порівняно з 2011-м більш ніж в 2 

рази.  

Слід зазначити, що дієвими заходами щодо попередження явища 

домашнього насильства в суспільстві є проведення культурно-



просвітницьких заходів, конференцій, круглих столів, семінарів, які за 

підтримки влади та громадських організацій щорічно проводяться в Україні. 

Серед найбільш вагомих заходів слід відмітити щорічну всеукраїнську акцію 

"16 днів проти насильства", відповідно якої проводились і прес-конференції, 

студентські дебати, круглі столи.  

З метою вдосконалення національного законодавства з питань 

попередження насильства в сім'ї Мінсоцполітики розроблено Закон України 

"Про запобігання  та протидію домашньому насильству", як  вже було 

озвучено Миколою Васильовичем. 

Законопроектом передбачається, зокрема, змінити  визначення 

"насильство сім'ї" та  визнати  його, як домашнє насильство. Розширити коло 

осіб, на які поширюється  дія закону, а також розширити перелік органів  та 

установ, на які  покладається здійснення заходів з попередження насильства в 

сім'ї та визначити обсяг їх повноважень у цій сфері.  

Зазначений проект закону  13 березня поточного року  схвалено урядом 

та 14  березня направлено до Верховної Ради України. 

Декілька ще хочу сказати про реалізацію політики в напрямку 

соціального захисту багатодітних сімей. Кількість таких сімей в Україні 

щороку збільшується.   Так, якщо з початку минулого  року  в Україні 

налічувалось  261 тисяча багатодітних сімей, в яких виховується більше  893 

тисячі дітей, то на початок поточного року відповідно  до  єдиного обліку  в 

Україні  налічується вже  295 тисяч сімей, в яких виховується  понад 1 

мільйона дітей. Отже, за рік кількість багатодітних сімей збільшилась майже 

на 34 тисячі.  

Згідно Закону України  "Про   охорону дитинства"  батькам та дітям з 

багатодітних сімей  встановлено право  на пільги, зокрема,  знижки плати за 

користування житлом, на комунальні послуги,  також вартості палива та 

електропостачання.  Діти користуються правом  безоплатного проїзду всіма  

видами міського пасажирського транспорту  та іншими пільгами.  

Одним із заходів підтримки  багатодітних сімей є  також присвоєння 

багатодітним матерям почесного звання "Мати-героїня".   Зазначене звання є 

державною нагородою і є вищою формою  відзначення багатодітних жінок 

перед Україною. 

Всього  з 2004 року по 2013-й почесне звання  присвоєно майже 115 

тисячам жінок. Починаючи з 2008 року,  жінкам, яким присвоєно почесне 

звання,  виплачується одноразова винагорода у 10-кратному розмірі 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.      Розмір 

одноразової винагороди  у поточному році зріс з 10 тисяч 730 гривень до 11 

тисяч 470 гривень. 

У Державному бюджеті на 2013 рік  для виплати одноразової  

винагороди передбачено коштів в сумі 357 мільйонів гривень.  



Протягом першого кварталу 2013 року  Президентом України  видано 4 

укази, якими присвоєно почесне  звання "Мати-героїня" 10 тисячам 

багатодітних матерів. Мінсоцполітики вже розпочала виплату винагороди 

цим жінкам та станом на  10 квітня перераховано маже 91 мільйон гривен для 

виплати  винагороди матерям-героїням.  

Не дивлячись на певні позитивні тенденції в напрямку формування та 

реалізації  державної сімейної політики є і проблеми.  Зокрема, потребує 

вдосконалення  система  підготовки, перепідготовки  та підвищення 

кваліфікації фахівців із  соціальної роботи, стосовно  надання  соціальних 

послуг  у сфері захисту прав дітей. Підтримки    сімей  з дітьми, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. З цією метою, міністерством 

розроблено проект Розпорядження Кабінету Міністрів України  про 

затвердження Плану заходів  щодо виконання національної стратегії і 

профілактики соціальних ………. на період до 2020 року. Яким передбачена 

розробка та затвердження, в  новій редакції, кваліфікаційних   характеристик  

і посади фахівця  з соціальної роботи і внесення змін   до законодавства з 

метою встановлення   врегулювання питання, соціального замовлення для 

підготовки та підвищення  кваліфікацій  фахівців із соціальної роботи. 

Також до міністерства надходять скарги від багатодітних родин, 

стосовно проблем, пов'язаних  із наданням  задекларованих державою пільг 

для цієї категорії сімей, відповідно Закону про охорону  дитинства. У 

більшості регіонів, діти  з таких родин, не  можуть скористатися правом 

безоплатного  проїзду в пасажирському транспорті. Виникають проблеми з  

безоплатним одержанням ліків,  за рецептами ліків, та безоплатним 

одержанням послуг з оздоровлення та відпочинку. 

Виникають проблемні питання щодо стану  нормативно-правового 

забезпечення  реалізації       права багатодітних жінок на присвоєння 

почесного звання України "Мати-героїня" на отримання жінками  цієї 

категорії  одноразової винагороди.  Чинна нормативно-правова  база, 

стосовно присвоєння почесного  звання недосконала і потребує внесення  

змін. Зокрема,  не визначено  конкретні строки  розгляду клопотань  та 

подань про присвоєння почесного звання, відсутній чіткий  перелік 

документів та  відомості, які необхідно надати жінці для  представлення її  до 

почесного звання.   

З метою   узгодження цих пропозицій, 24 лютого поточного року, 

Міністерством було проведено зустріч з громадськими організаціями 

багатодітних сімей. І  19 березня,  зазначене питання було заслухане  на 

профільному комітеті Верховної Ради. Зараз міністерство створює робочу 

групу з представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади, 

науково-дослідних установ та громадськості з метою вирішення зазначених 

проблемних питань шляхом внесення змін до законодавства.  

Проблемним залишається питання напрямку попередження насильства 

у сім'ї, зокрема, залишається низькою кількість осіб, направлених на 

корекційні програми, які пройшли повний курс такий програм, і низький 



рівень взаємодій закладів, установ та організацій, до компетенції яких 

належить здійснення заходів з попередження насильства у сім'ї. Також 

залишається проблемною сама взагалі програма щодо корекційних… проект  

програми, який повинен запровадитися в регіонах по корекційним 

програмам.  

Підсумовуючи, ще раз хочу  висловити надію, що на цьому круглому 

столі ми разом зможемо визначити чітки завдання та шляхи реформування та 

оптимізації сімейної політики в нашій державі. Міністерство соціальної 

політики завжди готове для співпраці. Дякую за увагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Руслан Сергійович. Шановні колеги, я перед 

тим, як надати слово Руслану Сергійовичу, об'явив наступного виступаючого 

Буковинського. Поступила записка від Унгуряна Павла Якимовича. Якщо не 

заперечуєте, ми надамо йому слово, тому що в нього там нарада о третій 

годині. І потім дамо глосо Буковинському. Не буде заперечень? Дякую.  

Тоді надаю слово Унгуряну Павлу Якимовичу, народному депутату 

України шостого скликання. Будь ласка.  

  

УНГУРЯН П.Я. Шановні колеги, добро дня! Шановний Микола 

Васильович, по-перше, дякую, що буквально з початком роботи сьомого 

скликання і комітет, і підкомітет, і я сподіваюсь, весь парламент буде  

дотичним активно до проблем сім'ї становлення і розвитку української сім'ї.  

Хочу сказати, у минулому скликання нам вдалося багато що зробити в 

напрямку становлення і підтримки сім'ї в Україні. У 2011 році ми разом із 

колегою Оксаною Білозір під час проведення молитовного сніданку 

ініціювали проведення парламентських слухань, рекомендації яких ви маєте.  

У 2012 році ми провели такий перший всеукраїнський форум сім'ї у 

Будинку вчителя разом із експертами, батьками, політиками, науковцями, 

щоби об'єднати зусилля. І я дуже радий, що сьогодні ця дискусія 

продовжується і просив би підтримувати ці питання і надалі. 

Я хотів би дещо свій погляд на підняту проблему. Три позиції. Перша. 

Безумовно, головна, на мій погляд, проблема сьогодні як збереження, так і 

розвитку української сім'ї – це проблема моралі. Проблема 

безвідповідального ставлення до життя, передусім в молодого покоління. 

Безвідповідального  відношення до інституту шлюбу, безвідповідального 

відношення до власне інституції відносин і стосунків – те, що руйнує 

фактично сам фундамент майбутньої сім'ї. Звідси і страшна статистика 

розлучень, які трапляються протягом перших трьох років життя 

подружнього. Звідси проблема соціального сирітства. Звідси, передусім, і 

насильство. Неправильно закладний фундамент морально-духовний. І мені 



здається. Що нам потрібно власне і починати з цього. І в рекомендаціях 

круглого столу, я думаю, що нам треба знайти ті формулювання, які 

дозволять і державі і суспільству закцентуватися на побудові морального 

фундаменту української сім'ї.      

Руйнування ідеї сім'ї через фактично пропагування вільних стосунків, 

фактично пропагування безвідповідального відношення до сексуального 

партнера приводить до викривлення розуміння сім'ї або взагалі до 

выхолащивания, да, російською мово, ідеї сім'ї як такої. Я вже не кажу про 

страшні речі на кшталт гомосексуалізму. 

Друга позиція – це інституційні проблеми. Нехай пробачить мені 

Руслан Сергійович Ковбаса, з яким ми періодично спілкуємося. Але тема 

сім'ї, я думаю, що експерти погоджуються, останні, ну, певно, років 10, вже 

інституційно мається на увазі, в сенсі приналежності до якогось міністерства, 

вона пережила вже  майже з десяток, напевне, перекидок. Це і  Міністерство 

сім'ї, молоді,  це і окремо Комітет спорту, окремо державний комітет, який 

очолювала Довженко, там де діти, сім'я, молодь. Це і мега-монстр під 

освітою і наукою. 

Сьогодні це вже в форматі Міністерства соціальної політики. І, власне, 

якщо ми зараз уважно слухали директора департаменту, то, власне,  більше 

переважна частина  факту становить саме соціальний аспект, аспект 

соціального захисту, тому що це  Міністерство соціального захисту. І  вони 

переймаються, власне, цими питаннями. Це логічно, але ми розуміємо, що 

сім'я – це не тільки соціальний захист, це виховання, це розвиток, це 

підтримка, це  промоушен. Тому мені здається, що ми маємо виконати 

голосування, яке ми зробили… Микола Васильович, можливо, не знаєте, 

наприкінці шостого скликання Савік Шустер провів такий парламент у своїй 

студії "Шустер-студія": всі фракції пропорційно (пропорційно як у Верховній 

Раді ), вони  мали свою частину студії Шустера, і ми говорили на теми 

соціально болючі, у тому числі на тему сім'ї. І коли поставили  на 

голосування в такому умовному парламенті "хто за створення міністерства 

сім'ї", одноголосно всі тодішні фракції, я переконаний і теперішні фракції, 

сьогодні би підтримали, тому що інституційно сім'я не може бути придатком. 

Я вибачаюся, не може бути придатком  або до освіти і науки (да, ну 

прикріпили там на рік,  на два, на три), або до соціального захисту. При всій 

повазі до цих галузевих міністерств.   Тому однозначно Міністерство сім'ї… 

можливо міністерство сім'ї та молоді як десь взаємно пов'язані теми. Тому 

рекомендація звернути на це увагу підкомітету, комітету дотискати нашу 

виконавчу владу, готувати відповідні записки  для Адміністрації Президента. 

Третя позиція  - медіа. Я сподіваюся, що сьогодні будуть виступи на 

тему, скажімо, інформаційного впливу, але  однозначно те, що сьогодні ідея, 

що сім'я – це  не модно, сім'я – це якось непрагматично, ідея кар'єрного 

зростання, ідея вільних стосунків, ідея, що гроші понад усе і гроші для жінки, 

гроші для чоловіка, вільний час, дозвілля аж ніяк не обтяжено з подружніми 

проблемами, це те, що сьогодні, ну, фактично, наповнює ефіри і складає 



ідеологію життя молодої людини, це страшне. Пропозиція: нам потрібно 

виходити на певний суспільний меморандум із засобами масової інформації, 

із топовими каналами, з топовими Інтернет-сайтами, можливо, навіть 

глянцевими виданнями, що якщо ми не зупинимо деградацію  ідеології, 

платформи, підвалин сім'ї, то, безумовно, нас очікує страшне майбутнє, яке 

ми тільки за рахунок міграції зможемо якось здолати в сенсі створення 

валового продукту країни. Це нас тоді чекає Чайна-тауни, В'єтнам-тауни, 

Пакестан-тауни в наших містах – вже сьогодні не є рідкістю. Тому що це 

дешеві руки, тому що ми не народжуємо. А ми не народжуємо, тому що це не 

модно. А це не модно, тому що телевізор і Інтернет роблять це немодним. 

Тому певний суспільний меморандум щодо популяризації здорової 

традиційної сім'ї, однозначно, потрібен. 

Підвожу підсумок: потрібно проголосити, я це наголошував на 

парламентських слуханнях 2011 року, зараз їх продивився, свій виступ, 

потрібно однозначно на рівні глави держави, глави уряду, парламенту, всіх 

фракцій – влади і опозиції поряд з темою євроінтеграції, ну, яка принаймні 

декларується як основна національна ідея, однозначно поставити тему  сім'ї. 

тому це завжди було українське, це завжди було наше, незалежно від 

періодів в історії, в яких жила наша держава – чи в радянський період, чи 

перед тим. Один з головних пріоритетів держави і суспільства – сім'я. 

зрозуміло. Ми не зробимо це  прийняттям закону, прийняли закон і всі одразу 

почали займатися сім'ями. Кропітка робота. Микола Васильович, давайте 

проведемо чергові парламентські слухання. Я пропоную в жовтні, можливо, 

підкомітет, комітет виступив би ініціатором, депутати. Можливо, ми в жовтні 

провели би чергові парламентські слухання на тему сім'ї, певний зріст, як ми 

рухаємося, що від минулих парламентських слухань змінилося. Можливо, 

нам вдасться дещо інституційно змінити, ……. міністерство, можливо, ми 

там  наголосимо і після того. піднімемо питання фінансування – те, що 

директор департаменту піднімав. Не по остаточному принципу, але дійсно по 

принципу пріоритетності.  

Отже, ще раз дякую. І як голова Всеукраїнського форуму сім'ї, 

організація, яка об'єднує понад 100 просімейних рухів, організацій, які 

виступають за традиційну, християнську, українську здорову родину готові 

всіляко підтримувати і допомагати. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Якович.  

До слова запрошується Буковинський Андріан Йосипович. Поки він 

готується, я хотів би зазначити, що, шановні колеги, комітетом ще на самому 

своєму першому засіданні прийняли рішення про те, що якщо тема або 

законопроект буде, вона найбільш актуальна для громадськості, то ми 

проводимо спочатку круглий стіл, де ми обговоримо, що ми зараз і робимо з 

вами, де обговорюємо те чи інше актуальне питання. Потім все, що ви 

зарекомендуєте, ми переглянемо на комітеті, буде прийнято рішення на 

комітет. І далі послідовно ми вже будемо йти поетапно з цього питання.  



Тому ваші пропозиції почуті. Будь ласка, Адріан Йосипович.  

  

БУКОВИНСЬКИЙ А.Й. Вельмишановні присутні, в країні, яка себе 

поважає одним з фундаментальних найважливіших пріоритетів розвитку 

повинна бути сімейна політика. Мета сімейної політики полягає у 

відродженні, формуванні та підтримці морально здорової щасливої 

української сім'ї та родини.  

Ця мета забезпечується комплексними і скоординованим підходом. На 

превеликий жаль, за час незалежності України не можна сказати, що в нас 

функціонує сімейна політика. Фінансову допомогу при народженні дитини 

одиноким матерям та деяку іншу матеріальну підтримку ми не вважаємо 

сімейною політикою, а елементом соціальної політики, яка ніяк не впливає 

на якість сім'ї.  

Сімейна політика повинна формувати з двох складових. Перше – це 

економічна складова і друге, що є основним – це морально-духовно-етична 

складова. Саме морально-духовно-етична складова, яка є основою практична 

відсутня повністю. Впродовж 22 років ситуація відпущена на самоплив і 

ніким не контролюється. Ціннісні орієнтири молоді не формуються. І ми 

спостерігаємо експансію анти цінностей, які в своїй більшості потрапляють 

до нас з-за меж України.  

Кожна епоха має свої виклики і свої завдання. Існують унікальні знаки 

часу, які ніколи не повторюються. Виклик сьогодення – це сім'я. Якою є 

українська сім'я на сьогоднішній день? Найперше і в основному, вона є 

неповною поняття сім'ї викривлене. Вже давно на сім'ю відбувається великий 

наступ. А ми понад 20 років не проголошуємо моральних цінностей. 

Вирішуючи ці виклики сучасності, необхідно починати з морального 

виховання, в тому числі на прикладі побудови стосунків. Я вважаю 

злочином, що впродовж 21 року незалежності молоді не показується в чому 

полягає краса стосунків, логіка і пріоритети їх побудови.  

Формування ціннісних орієнтирів співгромадян повинно базуватися на 

величезній науковій і педагогічній спадщині, традиціях та християнських 

основах нашого суспільства. Відсутність ціннісних орієнтирів впливає на 

вільний вибір молодої людини в силу її суб’єктивного світобачення. 

Найбільш видима проблема в царині сім'ї полягає в тому, що люди, маючи 

внутрішню потребу до побудови міцних і надійних взаємовідносин, не 

можуть і не вміють для себе їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили. 

Статистика розлучень – яскраве тому підтвердження. Понад половина пар 

розлучається, приносячи біль і страждання в життя один одного, а також 

життя своїх дітей. А з тих пар, які не розлучаються, більшість є нещасливими 

в своєму подружньому житті.  

Загальновідома аксіома міцна сім'я – міцна держава, в смачній Україні 

не працює. Чому? Відповідь знаходимо в першопричині розлучень, яка 



полягає в неготовності громадян до життя в подружжі, часто великого, а той 

повного нерозуміння того, що є сім'я. Ця проблема підсилюється кризою 

ієрархії цінностей. Сьогодні українська держава не вважає за потрібне 

пропагувати і формувати ціннісні орієнтири у питаннях стосунків. Як 

наслідок, багато давно встановлених і випробуваних часом сімейних 

традицій та цінностей забуті. Значна частина людей вважає, що правила 

поведінки застаріли, норми моралі себе дискредитували. Те, що віками 

вважалось хорошим,  опоганюється. А те, що вважалося недостойним, 

сьогодні вивищується. Навіть думки експертів щодо питань сім'ї різняться.  

Але є істина, яка  залишається істиною, є помилка, яка залишається 

помилкою, незалежно від часу. Тому  нам усім  в сьогоднішньому часі 

необхідно брати на себе відповідальність за майбутнє наших дітей, нашої 

української сім'ї та держави.  

За останні 10 років ми здобули чималий  досвід у формуванні і 

реалізації програм, які вирішують виклики сьогодення. Понад 40 тисяч осіб 

відчули на собі їхню ефективність.  

Ми структурували процес підготовки до життя в подружжі  на три 

основні етапи: подальша, ближча і безпосередня підготовка. Все побудовано 

на  принципі, що проблему набагато легше  попередити, ніж пізніше її 

вирішувати. Подальша підготовка – це  підготовка, яка починається в сім'ї. 

Це період з моменту зачаття і народження дитини до її повноліття. 

Відповідальність за цю підготовку покладена на батьків, які повинні показати 

своїм дітям приклад, як жити в подружжі, виявляючи любов і турботу один 

до одного. Сім'я – це найкраще середовище  для формування цінностей, 

формування особистості, яка буде готовою гідно  і достойно вступити в це 

непросте життя. 

На жаль, українська сім'я у своїй більшості не виконує цього  завдання 

по відношенню до своїх власних дітей. Негативні приклади через 

розлучення??? яскраве тому підтвердження. Тому існує друга інституція, яка 

має право і обов'язок брати на себе відповідальність по формуванню 

громадян, патріотів, хороших майбутніх батьків. Це держава, яка має освітні 

ресурси. Тому другим етапом підготовки є ближча підготовка, яка повинна 

бути забезпечена у середніх школах і давати можливість молоді почути і 

зрозуміти правду про сутність життя в подружжі, відповідального 

батьківства, а також логіку та пріоритети в побудові стосунків. Вона включає 

в себе обов'язкове впровадження в курс шкільного  навчання програми 

сімейних цінностей. Тут варто зазначити, що на виконання рекомендацій 

парламентських слухань на тему "Інститут сім'ї в Україні. Стан проблеми та 

шляхи вирішення", проведених у 2011 році, Кабінетом Міністрів   в квітні 

2012 року було дано  доручення  Міністерству освіти і науки, молоді та 

спорту розробити навчальну програму "Сімейні цінності" для шкільної 

освіти. Ця програма розробляється, але, крім того, що залишається потреба у 

її глибокому логічному та змістовному наповненні, її статус не  може 

задовольняти. Вона затверджена вченою радою Інституту інноваційних 

технологій  і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. А ми 



вважаємо за необхідне затвердити цю програму на колегії Міністерства 

освіти і науки та надати їй статус "Загальнонаціональна цільова програма 

"Сімейні цінності" для подальшого обов'язкового впровадження до Програми 

навчання загальних середніх шкіл.  

Підкреслюю, що саме  як основну програму. Аргумент про 

перезавантаженість навчального процесу у даному випадку неприйнятний, 

так як сімейна політика повинна стати національною стратегією країни, а 

таке навчання і одночасно формація молодої людини є одним з ключових 

елементів сімейної політики та успішного розвитку держава в цілому. Тому 

доцільно буде переглянути пріоритети в навчальних програмах і вишукати 

можливість необхідної корекції.  

Безпосередньо, це – підготовка, яка проводиться безпосередньо перед 

одруженням наречених і забезпечується тематичним курсом з 15-18 

зустрічей. Необхідно зазначити, що у прийнятій 31 травня 2012 року 

Кабінетом Міністрів України концепції державної соціальної програми 

підтримки сім'ї на період до 2016 року одним із трьох пріоритетних 

напрямків реалізації програми визначено формування у молоді свідомого 

ставлення до вступу у шлюб шляхом організації діяльності Центрів 

підготовки до життя у подружжі.  

Досвід підготовки до життя у подружжі існує в місті Києві вже 7 років 

поспіль на прикладі Головного управління сім'ї, молоді та спорту Київської 

міської державної адміністрації. З результатами такої підготовки можна 

познайомитися на веб-сайті курсів.  

Сьогодні я на цьому наголошую, тому що не раз зустрічався з 

чиновниками різного рівня, які щиро не розуміють сутності і пріоритетності 

підготовки для життя у подружжі. Цей напрямок у діяльності не вкладається 

в парадигму їхнього державницького світобачення, побудованого на 

виконанні доручень, контролю та відповідях різного роду звернень. Тому 

визначальною у прийнятті рішень є реакція самих учасників таких програм. 

Комі цікаво, обов'язково познайомтеся, ці відгуки формують об'єктивну 

картину пропонованої ініціативи. Людям такі знання потрібні, як повітря.  

Досвід Києва впроваджується в інших регіонах України. Наприклад, 

Управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних  зв'язків Донецької 

міської ради реалізує проект "Дізнайся більше про сімейне життя", в рамках 

якого  розпочата програма підготовки спеціалістів для роботи з молоддю по 

курсу підготовки до подружнього життя. 

Натомість Державна цільова програма підтримки сім'ї до 2016 року, 

яку розробило Міністерство соціальної політики, до сих пір не прийнята. А 

якщо і буде прийнята   Кабінетом Міністрів, то кошти на реалізацію 

пріоритету концепції щодо формування у молоді свідомого ставлення  до 

вступу в шлюб шляхом  організації діяльності центрів підготовки до життя в 

подружжі там практично відсутні. Тому ми рекомендуємо Міністерству 

соціальної політики розробити та затвердити Державну програму підготовки 



до подружнього життя, а також забезпечити її системною реалізацією в  

регіонах України.  

Іншим важливим елементом сімейної політики   ми вважаємо наявність 

армії кваліфікованих фахівців, які зможуть реалізовувати  сімейну політику 

та різноманітні …….. сімейні програми. А вони практично  відсутні.  Тому 

перед нами постала необхідність створити державний інститут  сім'ї. ця 

ініціатива вже  знайшла підтримку у Національному педагогічному 

університеті імені Михайла Драгоманова, але існує потреба відповідного 

узгодження з Міністерством освіти і науки. 

Просимо також звернути  особливу увагу міністра Дмитра Табачника 

на це питання і сприяти його  позитивному вирішенню. 

Згідно  рекомендацій парламентських слухань Державному комітету 

телебачення  і радіомовлення України було рекомендовано включити в 

пріоритет своєї діяльності популяризацію сімейних цінностей та створення 

різноманітних позитивних медійних проектів.  

Я не володію інформацією, що з цього приводу було зроблено. 

Можливо, представник цього органу зможе сьогодні нам про це  доповісти. 

Але в любому випадку   ми маємо цілий ряд пропозицій в цьому напрямку і 

тому пропонуємо  створити  робочу групу з залученням експертів для 

формування  ефективної пропаганди сімейних цінностей та створення нових 

теле- і радіопрограм. 

Паралельно до окреслених завдань ми усвідомлюємо  потребу у 

постійному удосконаленні та пошуку перспективних шляхів розвитку  

молодіжного та сімейного сегменту українського суспільства. Тому 

вважаємо, що ефективній роботі в цьому напрямку буде сприяти створення  

експертної групи при комітеті Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму за напрямком "сімейна і молодіжна політика". 

На останок хочу сказати, що сьогодні ми всі зібралися  тут не для того, щоб 

моралізувати  і вказувати, що робити. Ми зібралися для того, щоб осмислено 

брати на себе відповідальність  у формуванні дієвої та ефективної  сімейної 

політики з метою піднесення інституції сім'ї до її належної гідності та 

пошани у тісній  взаємодії  та співпраці з профільними міністерствами, 

політиками, науковцями, громадськими організаціями, конфесіями та  

працівниками  засобів масової інформації. Дякую всім за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Андріан Йосипович, шановні колеги,  ви знаєте, слухаючи виступ, 

згадався виступ одного із філософів Конфуція, який сказав: "Якщо ми не 

можемо змінити устрій у державі, то потрібно починати   з себе". І от одної із 

цитат, яка прозвучала, почули збільшення кількості розлучень. Ми, коли  

обговорювали   на комітеті один із законопроектів, я попросив  Міністерство 



соціальної політики, щоб  нам дали статистику стосовно одиноких матерів, 

які виховують дітей. Так от ви знаєте, вона дуже вразила. Чому?  Тому що, 

починаючи у 2003 році  кількість таких жінок було 27 тисяч, у 2004-му  – 33 

тисячі, у 2005-му, коли був прийнятий законопроект щодо підтримки таких 

сімей,  їхня кількість виросла до 380 тисяч. На  сьогоднішній день їх 680 

тисяч. Тому питання  до аморалі і до  цих жінок, на жаль, залишається.  

Тому я хотів      би, якщо можливо, із цього приводу також  почути  

думка наступних  виступаючих. А зараз хотів би надати слово Філіпішиній 

Оксані Анатоліївні, представнику  Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини,   начальнику Управління з питань дотримання  прав, 

дискримінації та гендерної рівності. Підготуватися  К'яниці Зінаїді Петрівні.  

Будь ласка.  

  

ФІЛІПІШИНА О.А. Дякую, Микола Васильович. 

Доброго дня, шановні учасники круглого столу.  Дозвольте, перш за 

все, подякувати комітет за те, що питання, пов'язані із проблемами   сім'ї, 

дітей, стали  вже хорошими в розумінні того, що комітет традиційно, 

систематично почав розглядати ці  питання. І це є хорошим, на мій погляд, 

принаймні знаком, що за,  скажімо так, менше, ніж піврічну каденцію 

депутатів сьомого скликання ми вже, здається, тільки в цьому залі 

знаходимося третій раз, не рахуючи вже парламентські слухання, які 

відбулися на минулому тижні з питань оздоровлення.  

Тобто є надія і сподівання на те, що робота з питань підтримки 

політики стосовно сім'ї і дітей – це буде системною і систематичною 

роботою в діяльності комітету.  

Хотілось би, ви знаєте, щодо попереднього виступаючого, з приводу 

того, що у нас втрачено цінності, що ми втрачаємо дуже багато речей, 

пов'язаних із підтримкою сім'ї і її, скажімо так, становлення,  я хочу просто 

звернути вашу увагу на статтю 3 Сімейного кодексу України, це так, по ходу, 

да, по ходу розмови, де є визначення, власне кажучи, сім'ї. і, можливо, звідти 

йде і багато питань в тому числі, бо в статті 3 Сімейного кодексу зазначено, 

що одинока особа також складає сім'ю, то про що якби ми говоримо.  

Чи ми всі розуміємо, про кого ми говоримо, чи обов'язково це мати, 

батько і дитина, чи це подружжя у складі чоловіка і жінки. А сьогодні 

щорічно, ви знаєте, є тенденції до того, що в країні стає, все більше зростає 

кількість подружніх пар потенційно бездітних через багато причин, які не 

можуть мати дітей. І ця сім'я, мабуть, також потребує і підтримки, і роботи з 

нею, і в неї так само можуть бути складні життєві обставини, не тільки у 

родини, де є дитина, і де ми говоримо про сімейні цінності. Це я, 

перепрошую, як ремарочка стосовно того, щоб ми всі розуміли, про що ми 

говоримо. І питання є дуже різнопланові.  



Я дуже вдячна всім попереднім доповідачам за те, що особливу увагу 

приділили і зробили наголос на домашньому насильстві і, власне кажучи, 

відчулося, що це є акцентами і навіть комітет поставив, да, за акцент в 

сьогоднішній зустрічі – це отримання  на розгляд законопроекту урядового 

стосовно запобігання та протидії домашнього насильства. На сьогоднішній 

день для того, щоб не розпорошуватися, на мій погляд, дрібниць, звичайно 

що, немає. Але різновекторно, мені здається, що держава має визначити 

абсолютно чіткі реальні пріоритети покроково, по яким треба рухатися. 

Тобто реалії, які робити від нагальних до, ну, менш проблемних, якщо, ну, 

якщо ви сприймаєте таку тактику моїх висловлювань.  

Домашнє насильство  це є сьогодні дуже небезпечне явище. Треба 

говорити про те, що сьогодні  державної статистики з цього питання взагалі 

не існує. І тут має стояти перша крапка. Державної статистики не існує. 

Сьогодні є тільки відомча статистика, яка збирається Міністерством 

соціальної політики, формується з місць і паралельно збирають дані 

Міністерство внутрішніх справ.  

Я також слідкую за засобами масової інформації і за інтерв'ю, і за 

участю представників влади на телебаченні, де навіть Міністерство 

внутрішніх справ і Міністерство соціальної політики називають різні цифри з 

цього питання. А, ну, в державі Україна речі мають бути узгоджені. Тобто 

мають бути розроблені форми державної статистики. Це перше питання.  

Звичайно, що явище латентне. Статистику, якщо ми подивимося навіть 

те, що подає Міністерство соціальної політики – зростає і з року в рік. В 

цьому році зафіксовано понад 110 тисяч звернень громадян стосовно 

вчинення домашнього насильства. Вже ми маємо 13 тисяч чоловіків, 

дев'яносто, приблизно, чотири тисячі жінок, які звертаються.  

Говоримо про те, що біля тисячі всього звернень надходить від дітей, 8 

мільйонів дітей в Україні. Хтось повірить, що в родині тільки по відношенню 

до тисячі дітей вчиняється домашнє насильство?  

Тобто закон, який сьогодні діє, і на заміну якого поданий новий 

законопроект, діє з 2002 року. Сьогодні 2013 рік – понад 10 років. абсолютно 

треба констатувати, що назва Закону "Про попередження і протидію 

домашнього насильства" і його реалізація абсолютно не відповідають один 

одному. Тобто по суті і статті, які містяться в законі, і, нажаль, це перейшло в 

новий законопроект, по суті мова йде про боротьбу з наслідками, коли вже 

насильство трапилось. Про попередження ми сьогодні не можемлговрити. 

Сьогодні згадувались корекційні програми. Я  вам хочу сказати, що і 

діючий закон, і проект нового закону містить тільки згадування про 

можливість направлення на корекційні програми і те, перепрошую, по 

відношенню до кривдників, тобто тих, хто вчинив домашнє насильство.  

Що сьогодні має на місці робити соціальний працівник в межах 

компетенції якого є, в тому числі, робота з особою, яка потерпіла від 



домашнього насильства або працівник центру, де може бути така людина, 

якщо в нього взагалі немає ніякої методики роботи і ніяких програм. Тобто 

треба думати над тим, щоби в законі абсолютно чітка була норма стосовно 

необхідності розробки таких корекційних програм. Крім того, має бути чітка 

норма в законі стосовно того  що схвалювати або рекомендувати до 

застування таких програм має, ну, центральний орган виконавчої влади, який 

відповідає за цю політику. Крім того. це так, навскидку, оскільки Микола 

Васильович сказав, що коли надходять системні законопроекти проходять 

слухання комітетські і ці слухання ми розглядаємо в тому числі як такі, що з 

нагоди цього закону, то, оскільки буде зазначено, що заслухали, то я собі 

дозволила, скажімо так, більш ретельно зупинитися на цьому законопроекті. 

Крім того, законопроект містить розробку декількох підзаконних актів, в 

тому числі і урядових, при цьому в "Прикінцевих положеннях" до цього 

закону не міститься жодного пункту,   який би зобов'язував Уряд України, в 

чіткі терміни,  прийняти ці підзаконні акти. Це  значить,  що  є ризик, що 

норми  закону просто, або будуть розтягнуті в часі, або  взагалі,  не прийняті. 

Це, я перепрошую, стосовно  закону.  

І,  звичайно, що мають, треба думати над  питаннями, стосовно все ж 

таки, затвердження  стандартів послуг, які мають надаватися,  і жертвам   

домашнього насильства, і звичайно, що кривдникам. Це стосовно 

домашнього насильства. 

Як, плавно переходячи до наступних питань, є  дуже велика загроза і 

біда вже, скажемо так, прийшла. Це  руйнування системи вертикалі місцевих 

органів виконавчої влади і центральних органів виконавчої влади, 

відповідальних  за реалізацію сімейної політики. На сьогоднішній день, 

питання реалізації сімейної політики, на рівні  центральних органів 

виконавчої влади, ви знаєте,  формування і реалізація     Міністерства 

соціальної політики, і  реалізація в межах компетенції по домашньому 

насильству Міністерства внутрішніх справ, звичайно, МОН, і таке   інше. 

Тим не менше, на місцевому рівні, раніше цим займалося управління у 

справах сім'ї і молоді, складова молоді сьогодні відійшла до  Міністерства 

молоді та спорту. На місцевих рівнях, вже відбулася реорганізація, в Криму, 

в місті Києві, ці питання об'єднані в  освіті, освіта і сім'я, веде питання 

сімейної політики і управління відповідні. В деяких регіонах  залишились ще 

управління сім'ї і молоді, і таке інше. 

Звичайно, що запитувати питання, у кого ми будемо  запитувати про 

реалізацію сімейної політики, бо людина і родина знаходяться там, на місці, в 

конкретному  селі, в конкретному місці. І це питання треба,  перед урядом, 

звичайно, що ставити   жорстко,  скажемо так, бо Міністерство соціальної 

політики  самотужки з цією проблемою не справиться, це абсолютно 

очевидно. 

Питання якості роботи із сім'єю. Ви знаєте, Україна це держава, яка 

дуже приємно відрізняється тим, що має гарне законодавство. Куди не 

приїжджає і називаєш закони, які регулюють чи питання сімейної політики, 



подивіться, кількість видів допомог, допомога малозабезпеченим сім'ям, 

допомога сім'ям з дітьми, державні програми. Але, тим не менше, питання 

реалізації цих законів має бути кращою. Навіть не можу пояснити, читаєш 

гарні норми, чому не спрацьовують на місцях, не знаю. Це наша біда 

наступна після доріг, мабуть. Реалізація того, що ми приймаємо. 

Стосовно парламентських слухань, які пройшли у 2011 році. Півтора 

року майже пройшло з тих пір, як пройшли парламентські слухання і минулої 

середи були парламентські слухання з оздоровлення. Ви знаєте, справа в 

тому, що я була на тих і на тих слуханнях, і переважна більшість з вас також 

була. В мене таке враження, що ми достаємо виступи дворічної давнини з 

розрахунку на те, що люди, які будуть наступні, не прийдуть просто на 

наступні парламентські слухання або в них з пам'яттю щось не добре 

відбувається. Тобто, ми просто міняємо циферки і буковки, в тому числі, у 

своїх звітах і переписуємо з року в рік рекомендації по парламентських 

слуханнях, в тому числі. Передивившись рекомендації парламентських 

слухань 2011 року, мені спало на думку те, що можливо треба проводити не 

круглі столи, а Верховній Раді України треба запровадити систему звітності 

уряду, ……… за виконання заходів, які потрапили в постанову Верховної 

Ради по парламентським слуханням. Тому що просто обговорити що 

зроблено це знову поговорили і пройшлись. Якщо пройти по кожному 

конкретному  заходу парламентських слухань, я вам кажу, у мене стає отак 

от мінус, мінус, мінус, здебільшого… Ну, здебільшого мінуси. І це, знову ж 

таки, не дорікання Міністерству соціальної політики, це питання того, яким 

чином ми формуємо, викладаємо зміст рекомендацій парламентських 

слухань.  

Ну от, я вам для прикладу… Я не знаю, як бідне Міністерство 

соціальної політики має виконати пункт, і якби я була директором 

департаменту профільного Міністерства соціальної політики, я не знаю, як 

виконувати пункт, який говорить про те, що треба запровадити систему 

правової психолого-педагогічної та організаційно-методичної допомоги 

сім'ям для повноцінного виховання дітей. Хто мені може сказати, що таке 

"повноцінне виховання дітей?" Ще хтось мені  має… для мене запровадити 

організаційно-методичну допомогу. Ну, це я як мати своїх дітей просто так 

думаю.  

Ну, наприклад, у нас була… Я вже закінчую, перепрошую. Наприклад,  

була скарга про те, що у людини відібрали дитину в Криму, і соціальний 

працівник складає висновок про те, що ця дитина має бути відібрана. І 

знаєте, що пише? Висновок на дві строчки, а у висновку записано "мати не 

має стратегії  з виховання дитини". Ну, то мені б цікаво було, хто з нас тут 

має стратегію з виховання своїх дітей і чи потрібно у  нас у всіх їх відбирати.  

Звичайно як наслідок, мессидж, який я хотіла зробити, то, можливо, 

нам за результатами парламентських слухань треба абсолютно чітко 

формувати те, що можна реально зробити. От, дійсно, розробити систему 

підготовки, те, що може зробити міністерство, розробити програми 



підготовки фахівців із соціальної роботи, щоб ці люди були навчені в межах 

компетенції. Дійсно, методичні рекомендації, але в межах компетенції, а не 

взагалі про щось, про  якусь сім'ю, де ми не розуміємо, що це – сім'я чи 

людина, чи родина, чи з дитиною чи без дитини і таке інше.  

Ну, і, власне кажучи, як на закінчення, то  побажання врахувати при 

формуванні також і рекомендацій за результатами парламентських слухань 

по оздоровленню, щоб ми потім через півтора роки не зібралися, скажімо так, 

і не бралися за голову, а що ж має виконувати те чи інше міністерство, 

реалізуючи ті чи інші рекомендації. І вже точно, сто відсотків, завершуючи, 

дуже хочеться, щоб від парламенту України також пішов месседж  уряду про 

те, що на сьогоднішній день без якісних соціальних послуг, які надаються  

родинам, не залежно від того, чи родинам через насильство в сім'ї, чи 

родинам, в яких є діти, чи просто дітям, які в тому числі з тих чи інших 

причин вийшли із цієї родини, послуги мають надаватися якісні. Для того, 

щоб надати ці якісні послуги, держава самотужки з цим не справиться. Весь 

цивілізований світ іде шляхом залучення до надання соціальних послуг 

громадських неурядових організацій. В Україні сьогодні це питання можна 

вирішити виключно шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, 

який би дозволяв спрямувати частину, ну, дольову участь держави в 

закупівлі цих послуг, які на тендерній основі, на конкурсній основі могли б 

надаватися громадськими організаціями. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Оксана Анатолівна.  

До слова запрошується Кияниця Зінаїда Петрівна, заступник директора 

Міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожної дитини". 

  

КИЯНИЦЯ З.П. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки прохання, я вибачаюсь, просьба все-таки 

дотримуватись регламенту, тому що в нас дуже багато виступаючих. Дякую. 

  

КИЯНИЦЯ З.П. Перше, хочу відзначити, що сьогодні іде більш 

професійна розмова і, напевно, це не дежавю, ну, саме сьогодні на круглому 

столі. Тому що ставляться дуже актуальні питання і дякую попереднім 

виступаючим, тому що дуже багато питань, про які хотілося говорити, вони 

вже озвучили і я їх підтримую. 

Стосовно… хотіла б звернути увагу на деякі питання. Перше – це 

дійсно стратегічне, програмне питання стосовно, чи є в нас державна сімейна 



політика і яка вона. Я підтримую Оксану Анатоліївну. Я думала над тим, чи 

хороша в нас, чи ні політика. Я часто буваю теж за кордоном, і сьогодні у нас 

тут є гості з Таджикистану, Молдови, де я там працювала як експерт від 

Євросоюзу. І коли туди я приїжджаю, я багато можу сказати, чого хорошого 

є в Україні. Можу витягнути законодавчий акт, використати і так далі. Але 

коли я повертаюся в Україну, я бачу, як воно все не спрацьовує, і наскільки 

не цілісна наша оця державна сімейна політика. Вона наче пазли, з різних 

картинок набір, тому що вони яскраві, вони гарні, але з них картинку скласти 

не можна. А починається навіть з того, які мессиджі ми сьогодні посилаємо. 

Чи є в нас чіткий мессидж? Так, як в Америку ти приїхав, в США, ми знаємо, 

що сім'я – це основний осередок і все на це працює.  

Я до цього була сьогодні в управлінні освіти, де зібрали найкращих 

класних керівників, найкращих заступників, ну, такий, маленький був 

круглий стіл. І ми їм запропонували документ, який треба було б 

запровадити, який би дозволяв виявляти на ранньому етапі сім'ї з дітьми, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. Дві з половиною години ми 

говорили, коли люди захищалися, що це добре, але якщо це запровадиться, 

значить, "я буду відповідати, а в мене мала зарплата, а в мене ще щось…" і 

так далі.  

Тобто все, що в нас сьогодні в законодавстві прописано, воно не 

сфокусовано на підтримку сім'ї. Кожен закон – він відомчий, але він не 

інтегрує між собою. Чи ми усвоїли як Божий день, що сім'я – це основний 

осередок суспільства, що дитина має виховуватись в сім'ї, що найкраща 

допомога дитині  - це підтримка батьків. І отаку логічну цепочку вибудувати, 

що кожна сім'я потребує підтримки, але різної. Але для того, щоб надати 

різну підтримку, ми повиннім мати певну градацію цих сімей – які вони у 

нас. На сьогодні законодавство цього нам не дає. Було поняття "складні 

життєві обставини", але хтось більш-менш… воно було страшне, ми його 

критикували, але на сьогодні, подивіться в нього, воно взагалі   об'єднує  все 

населення України. Тому законодавство повинно давати певну градацію 

негараздів сімейних і під ці негаразди тоді ми зможемо сформувати послуги. 

Якщо буде чітке поняття, що таке сім'я в складних життєвих обставинах, що 

таке вразлива  сім'я, тоді  під нього ми випишемо   послуги, які необхідні. 

На сьогоднішній день чи ми працюємо в одному законодавчому полі, 

чи одинаково ми  розуміємо, що таке потреби дитини, кожний – суб'єктивно. 

Один приходить в сім'ю   і говорить, що все в порядку,  другий виписує  

вердикт про те,  що треба вилучити дитину. П'ять міністерств, які дотичні до 

дитини, до сім'ї, мають різні  акти обстеження  житлово-побутових  умов. 

Вони приходять в одну і ту ж саму сім'ю, але з різними документами.  

На сьогоднішній день, якщо говорити про понятійний  апарат, він 

потребує дуже   і дуже  узгодження, потребує системність підходу.  

На сьогодні в законодавство вносяться  поняття про хто що хоче. І мені 

здається, що тут  треба записати наше рішення  круглого столу про те, що 

хтось повинна бути, якась експертна група, яка узгоджує ці поняття. 



Наприклад, ми зараз працюємо  над змінами… хочемо вам запропонувати 

зміни до законодавства. Ну і відкрили  закон про охорону  дитинства. В 

минулому році 12 раз в нього вносилися  зміни. Наприклад, з'явилася стаття 

"Дитина, яка потребує додаткового захисту",  "Діти, які потребують 

тимчасового захисту". Я думаю: "Боже, як добре. Це значить є ті діти, яких 

ми можемо тимчасово забрати з сім'ї, надати їм послуги, сім'я реабілітується і 

так далі". Але ви далі прочитайте, тут на 12 на 15 рядочків визначення, що це 

така дитина. І ця дитина, три поняття, які вносяться  по дітях, стосуються не 

наших дітей, а дітей, які заїхали до нас з-за кордону. А чи є тут та дитина, яка 

опинилася в складних життєвих обставинах, її ознаки, цих обставин, і як 

надати їй допомогу. На жаль, цього немає. І сьогодні тільки в підзаконних 

наказах міністерства, які в залежності від того, хто прийшов в міністерство, 

міняються ці ознаки.  

До 2005 на обліку було 7 категорій дітей, які там перебувають під 

службами. На сьогоднішній день 3 категорії. Ми говоримо про профілактику, 

а з іншої сторони виключили ті категорії дітей, якими на ранніх етапах мали 

би ми опікуватися. 

Законодавство сьогодні побудовано таким чином, що часто 

заполітизовується ситуація. Почали ми займатися сімейними формами 

виховання, ми створили законодавство і бігом дитину, не дай Бог що, суди 

швиденько позбавляли батьківських прав.  

Вчора розбираємося з ситуацією. Мама позбавлена трьох дітей 

батьківських прав, ще двоє дітей знаходяться, мама – вихованка інтернатного 

закладу, 4 місяці не можна достукатися до суду, щоб позбавили, діти 

вилучені, знаходяться в нас в патронатній сім'ї, про це я далі скажу. 4 місяці 

не можна добитися в суді, щоб позбавили маму батьківських прав, яка за 4 

місяці двічі її привели до своїх дітей. "Чому?", -  питають в судах. А тому, що 

сьогодні політика в нас така, щоб менше позбавляти батьківських прав.  

Коли у нас буде в центрі уваги дитина і якісь критерії виписані, що це 

добре, а це погано? А не політика, то відправляти в прийомну сім'ю, то у нас 

планові показники на усиновлення і так далі. Тобто в центрі уваги має бути 

дитина і сім'я,  мають бути чіткі критерії: що таке добре, що таке погано. 

Цими критеріями мають користуватися всі відомства, незалежно чи це освіта, 

чи це охорона здоров'я. Не може бути у кожного відомства свої критерії що 

таке добре для дитини.  

І ще одне питання, яке для нас дуже актуальне на сьогоднішній день. В 

нас багато є дірок в законодавстві і ми не знаємо. Сьогодні говорила Оксана 

Анатоліївна і ви говорили про те, що про насилля в сім'ї і новий закон, який 

готується, на жаль, я його не прочитала ще. Але виявили ми насильство. 

Куди дівати того, хто, насильника ми не можемо відселити, дитини у нас 

немає куди діти дуже часто. Дуже часто спеціалісти стають перед діадемою, 

приходячи в сім'ю: чи вилучати цю дитину, чи не вилучати. Закон говорить 

про те, що якщо ми вилучили, ми повинні бігом протягом семи днів 

оформити – це 171 стаття Сімейного кодексу, позбавити потім батьківських 



прав, створити кучу документів. Тобто підштовхує закон до позбавлення 

батьківських прав. Але немає послуги, яка б надала можливість з'ясувати 

ситуацію: чи ці батьки можуть, чи не можуть.  

В Сімейному кодексі є 152, 156 статті, які говорять про патронат над 

дітьми. Мертві статті, які дублюють фактично наступні статті щодо опіки, 

піклування, прийомної опіки і так далі.  

Пропонуємо на сьогоднішній день, я прийшла з пропозиціями змін до 

законодавства, щоби відновити ці статті, але викласти їх в іншій редакції і 

передбачити. Сьогодні для нас все зрозуміло, які послуги надавати тим дітям, 

які вже вилучені, які зі статутом. Але право на сім'ю дитини, яка перебуває в 

сім'ї ризику немає. В нас немає механізму забрати ту дитину і перемістити в 

інше середовище, а за цей час надати сім'ї послуги.  

Нами протягом чотирьох років провадиться проект, створено чотири 

патронатні сім'ї  в рамках експерименту. В місті Києві в стадії створення ще 

три таких сім'ї. За цей період тимчасово перебували в сім'ях 23 дитини, із них 

40 відсотків повернуто в біологічні сім'ї, тому що поки дитина в патронатній 

сім'ї,  нею займається  професійний вихователь. Інший фахівець соціальної 

роботи, дякую, якого ми ввели, він працює  з батьками, і він дивиться, чи  

мама проснулась п'яна і  побачила, що немає  дитини, і почала щось робити, і 

він допомагає їй змінитися. А якщо мама не помітила, то, напевно,  треба 

позбавляти  скоріше  батьківських прав і не створювати штучні  перепони 

для того, щоб дитина  набула цей статус. 

Тому,  патронат на сьогоднішній день –  це послуга  професійна для тих  

дітей, які перебувають із сімей  в складних, життєвих  обставинах. Для цього, 

нам треба виписати поняття,  що таке дитина в СЖО  і ми пропонуємо свої 

зміни до законодавства, Закон про охорону  дитинства. Виписати, що таке  

сім'я  вразлива, що таке  сім'я в складних життєвих. Ви писати процедуру, 

коли можна дитину  переміщувати, судам зобов'язати їх,  в разі неясності 

ситуації, зобов'язувати передавати дитину  в сім'ю  для того, щоб з'ясувати. 

Дитина в нас передається на термін  до 3 місяців, в разі неможливості,  не 

вирішення, до 6                                                     місяців. Інші діти, за цей час, 

ми влаштовуємо в інші сім'ї. 

Досвід є, пропозиції є, звертаємось до  вас, Микола Васильович,  готові 

передати це все, очолити цю роботу. Я думаю,  буде це тільки на користь і це 

допоможе фахівцям приймати правильні  рішення. Дякую за увагу. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Зінаїда Петрівна.  Дуже слушна пропозиція, 

не тільки у  вас вона звучала, а й у багатьох  виступаючих. Я думаю, що ми 

на комітеті розглянемо  питання щодо створення такої експертної групи при 

комітеті, саме з цього питання. Дякую. 



І хотів би, ще буквально два слова,  про те, що на наш комітет дуже 

багато ображається народних депутатів в тому, що ми повертаємо на  

доопрацювання законопроекти їхні.  Що склалася така тенденція, що 

сьогодні модно депутатам подавати свої законопроекти і чим більше  він 

подасть,  тим стане жити краще. Тому у нас підхід зовсім інший і поняття до 

законопроекту,  в законопроекті повинно чітко обути прописано, що 

дозволено   або що не дозволено.  А так поняття як "на ваш розсуд" або 

розмиті, вони не повинні взагалі допускатись в законопроектах.  

Тому, шановні колеги, я просив би все-таки дотримуватись регламенту, 

тому що ми будемо так дуже довго з вами спілкуватись. 

Наступному надаю слово Корецькій Лесі Володимирівні, начальнику 

Відділу організації виховної роботи Інституту інноваційних технологій і 

……. освіти, Міністерство освіти і науки. Підготуватись Євсюковій Мар'яні 

Вадимівні. Будь ласка. 

  

КОРЕЦЬКА Л.В. Серед усіх геніальних винаходів людства одне з 

провідних місць посідає сім'я. Саме вона найтісніше об'єднує людей на 

основі кровних і шлюбних зв'язків. Тож не дарма кажуть, коли міцна сім'я, то 

і сильна держава. Ні для кого не секрет, що сімейне виховання починається із 

сім'ї. І в навчальних закладах освіти відбувається тісна співпраця батьки, 

вчителі і діти.  

Форум, який відбувся у вересні 2012 року, саме на цьому наголосив, на 

тісній співпраці на трикутнику: батьківська громадськість, учнівське 

самоврядування та адміністрація школи, та педагогічний колектив. Про 

співпрацю можна говорити багато, але у відповідь на проблему, яка була 

порушена на парламентських слуханнях, я зупинюсь конкретно.  

Міністерством у 2011 році був проведений установчий Всеукраїнський 

семінар "Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді" за участю 

представників Інституту інноваційних технологій, Академії педагогічних 

наук, громадськості, методистів обласних інститутів, педагогів та 

батьківської громадськості. Проанкетовано 97 загальноосвітніх навчальних 

закладів в усіх регіонів України і з'ясовано те, що 100 відсотків навчальних 

закладів зазначають, що дане питання є актуальним, а лише 61 відсоток шкіл 

питання сімейного виховання і підготовки молоді до подружнього життя  

включають до навчально-виховного процесу за рахунок виховних годин. 

Враховуючи побажання методистів з питань виховної роботи, було зроблено 

узагальнюючи висновки щодо необхідності розробки концепції сімейного 

виховання, як системо-утворювального документу та впровадження до 

навчального плану варіативної складової програм за вибором – сімейні 

цінності, з урахування особливостей навчальних закладів та підготовки 

спеціалістів  із зазначених вище питань. 



Тож Інститутом інноваційних технологій була розроблена така 

концепція "Щаслива родина". Ця концепція пройшла громадське 

обговорення і концепція схвалена вченою радою Інституту інноваційних 

технологій протокол 9-й від 14 листопада 2012 року. А науково-методичною 

комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді, науково-

методичною радою з питань освіти міністерства, схвалено для  використання  

в загальноосвітніх навчальних закладах комплекс навчальних програм 

сімейного виховання "Сімейні цінності" для учнів 8-9 класів за рахунок 

годин варіативної складової навчальних планів, яка розрахована на дев'ять, я 

її зараз показую, 17, 35 і 70 годин. Такі програми були надіслані листом в 

обласні управління освіти від 2.03.2013 року і програм також надіслані в 

електронному вигляді. У загальноосвітніх професійно-технічних навчальних 

закладах також постійно триває робота, що удосконалення форм 

батьківського всеобучу. 

 В вищих навчальних закладах про... узагальнено досвід роботи 45-и 

вищих навчальних закладах і ці узагальнені матеріали будуть надруковані у 

навчально-методичному посібнику в першому півріччі 2013 року. Інститутом 

інноваційних технологій розроблено програму спецкурсу для вищих 

навчальних закладів "Українська родина", навчальні програми "Соціально-

педагогічні основи запобігання насильства і експлуатації дітей", соціально-

педагногічні  основи запобігання торгівлі людьми і експлуатації дітей, а 

також підготовлено методичний посібник "Насилля в сім'ї" та рекомендовано 

для практичних психологів та педагогічних працівників. 

Міністерством підтримано пропозицію Національного педагогічного 

університету імені Драгоманова щодо створенні інституту сім'ї як 

структурного підрозділу університету в межах існуючих штатних одиниць. Є 

лист від 13 березня 2012 року. 

Не дивлячись на обсяг робіт органів управління освітою навчальних 

закладів практичних психологів і соціальних педагогів з проблем інституту 

сім'ї, питання залишається гострим та не вирішеним і до сьогодні. Для його 

розв'язання необхідно сприяти подальшому розвитку навчально-виховної 

роботи, спрямованої на формування в підлітків та молоді відповідального 

ставлення до планування сім'ї, репродуктивного здоров'я та профілактики 

захворювань. Отже, сьогодні перед педагогами, психологами постає 

надзвичайної ваги завдання: духовного становлення молодої сім'ї, основою 

якого є опанування її членами норм суспільної моралі, етики, поведінки та 

культури взаємин, ставлення до громадських обов'язків, підготовка дітей до 

сімейного життя. 

І насамкінець я зацитую висловлювання видатного українського 

педагога Сухомлинського: "Людину ми створюємо любов'ю, любов'ю батька 

до матері, матері – до батька, любов'ю матері і батька до людей, глибокою 

вірою в красу та гідність людини. Прекрасні діти виростають у тих сім'ях, де 

батько і мати по-справжньому люблять одне одного, і в той же час люблять 

та поважають людей". Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеся Володимирівна. 

Шановні колеги, я хотів би задати одне питання до всього залу. 

Скажіть мені, будь ласка, хто найбільше часу проводить з дитиною, хто 

найбільше спілкується з нею, хто знає її внутрішній, як то кажуть, 

внутрішній світ її, і знає всі її повадки, якщо з нею щось сталося не так? 

Учитель. От постійно ми вели дуже великі дискусії з Управлінням освіти. 

Вони постійно упираються про те, що, "ні, ми тут ні при чому, для цього є 

Центр соціальних служб …..інші". Тому от із  попередніх виступаючих хотів 

би сказати, що вирішити цю проблему ми можемо тільки разом. Просто 

кожен повинен виконувати свої функціональні обов'язки, про що говорила 

Оксана Анатоліївна. Стосовно того, що гарні закони, але хто їх буде 

виконувати? 

Якщо ми згадаємо, ми коли з вами навчалися в школі, то ми постійно, 

діти боялися, коли класний керівник напише в щоденнику, що завтра викличе 

до школи батьків для того, щоб провести бесіду стосовно того чи іншого 

поведінки. На жаль, десь ми це втратили. Але ми з Дмитром 

Володимировичем домовились, що ми з цього питання окремо проведемо 

круглий стіл. І з міністерством, і з вашими фахівцями, щоб ми налагодили цю 

тісну співпрацю. Домовились? Дякую за увагу. 

Запрошується до слова Ісакова Марія Володимирівна. Директор 

юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру 

"Ла Страда – Україна". Підготуватися Червак. 

  

ІСАКОВА М.В. Доброго дня, шановні учасники і учасниці! Я вирішила 

встати, щоб бачити зал і щоб ви бачили мене. Ну, у своєму виступі я буду 

торкатися проблеми насильства в сім'ї. Адже Центр "Ла - Страда Україна" 

уже довгий час займається подоланням цієї проблематики. У нас є окрема 

національна гаряча лінія з цих питань, на які надається допомога всім 

жертвам по всій території України. І ті проблеми, які існують у сфері 

правозастосування, вони нам дуже чітко видні. І можемо про них говорити. 

Я хотіла би також звернути вашу увагу на ті рекомендації, які є в 

матеріалах парламентських слухань, які були висловлені до Міністерства 

соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України. 

Зокрема, що стосується створення ефективної системи надання допомоги та 

захисту потерпілим від насильства в сім'ї. А також до Міністерства 

внутрішніх справ України з забезпечення ефективних правоохоронних дій та 

судового переслідування правопорушників, що вчинили насильство в сім'ї. 

Що ж зроблено в цьому напрямку? Ну, у нас є аналітична довідка. І там 

деякі результати цих рекомендацій зазначені. Але я б хотіла озвучити те, що 

на сьогоднішній момент залишається поза увагою. Ми в минулому році 



провели моніторинг усіх закладів, де жертви насильства в сім'ї можуть 

отримати допомогу і зокрема притулок. 

Можу констатувати, що на сьогоднішній момент в Україні існує  тільки  

33  заклади на всю нашу велику державу, де жертви насильства в сім'ї 

можуть отримати комплексну допомогу і, зокрема, притулок де вони можуть 

перебувати, шукаючи виходу з ситуації насильства в сім'ї. 5 областей в 

Україні взагалі жодного закладу подібного не мають. Це і Харківська 

область, це і Полтавська область і  деякі інші області, в  яких таких закладів 

немає. Ну чи  це нормально  для  України, яка декларує себе демократичною 

державою такою, яка впроваджує активно соціальну політику і політику і 

захисту сім'ї я думаю, що ні. 

Я хотіла би означити деякі основні проблемні аспекти діяльності таких 

закладів, які були виявлені під час  такого моніторингу, які якраз стосуються 

обговореної проблематики. Ну заклади в більшості не є профільними і 

спеціалізованими та для надання допомоги лише постраждалим від  

домашнього насильства. Серед  клієнтів закладів можуть бути різні категорії  

громадян, при цьому що і кожна категорія потребує особливого підходу. Ми 

нерідко зустрічали в центрі соціальної психологічної допомоги де  жертви 

насильства в сім'ї перебувають  поруч з особами, які звільнилися з  місць 

відбування покарань, і вони отримують допомогу в, скажімо так, від тих же 

спеціалістів і жодної спеціалізації в даному аспекті немає. Наскільки така  

реабілітація буде ефективною, ну я думаю, що ми знайдемо легко відповідь 

на таке  запитання.  

По-друге. Я вже казала, 33 заклади на всю Україну. Чи…  це я говорю 

про  заклади для дорослих осіб, я не  беру заклади для дітей, я не говорю про  

притулки або центри соціальної психологічної реабілітації. Якщо ми з вами 

візьмемо стандарти Ради Європи, членами якої Україна є, то на кожні 10 

тисяч населення  має існувати принаймні одне місце  у притулку. Ну знову ж 

таки ми можемо з вами підрахувати, що, дійсно, їх не вистачає. Питання 

щодо підготовки  спеціалістів, які  працюють у відповідних закладах, які  

надають таку допомогу.  Ну немає спеціальної підготовки по ідентифікації 

жертв насильства в сім'ї. Майже не ведеться  підготовка і підвищення 

кваліфікації по надання реабілітації жертвам насильства       в сім'ї. Ми 

впевнилися, що існує велике питання щодо існуючих санітарно-гігієнічних 

норм і невідповідність їх сучасним потребам, що перешкоджає ефективно 

надавати допомогу, у тому числі, і жертвам насильства в сім'ї. Це пов'язано і 

з забезпеченням  харчування, і пов'язано з розміщенням таких осіб.  

В нас залишається питання щодо, ну, скажемо так, умова для 

прийняття до закладу – це наявність місцевої реєстрації, це питання, яке 

нікуди не дівається, це обмеження за віком, велике питання залишається 

стосовно того, як ми будемо надавати допомогу особам похилого віку. І, 

дійсно, сьогодні є невелика кількість закладів з цих 33-х, де літні жінки або 

літні чоловіки можуть отримати допомогу.  



І є питання щодо того, наскільки таки заклади є мобільними у наданні 

своїх  послуг і наскільки до них особа може потрапити день у день. Ми часто 

чуємо дзвінки на "гарячу лінію", коли дзвонить жінка і каже, мене чоловік 

вигнав або я пішла, тому що я вже не можу терпіти, я боюся за своє життя. 

Але ситуація складається таким чином, що треба оформити дуже великий 

перелік медичних документів для того, щоб потрапити до закладу. Тобто, 

фактично, жінка пішла на вулицю, і вона має ночувати на вокзалі, шукати 

родичів, якщо в неї такі родичі є або близькі і друзі, які можуть її прийняти, 

доки центр може її оформити.  

Ця проблема дуже легко може бути вирішена, якщо в таких центрах 

буде наявний хоча б один ізолятор, в якому можуть тримати таких осіб до 

надання відповідних медичних довідок.  

Друге питання, якого я хотіла торкнутися, стосовно діяльності 

правоохоронних органів. Ну, ви знаєте, ми на це, нажаль, не звернули увагу 

на початку, тому що Кримінально-процесуальний кодекс, він дуже швидко 

приймався. Я думаю, що всі знають про це прийняття цього документу. Але 

він суттєво вплинув і на ситуацію подолання домашнього насильства. На 

сьогоднішній момент дільничний інспектор міліції, ну, в деяких випадках 

самоусувається від виконання Закону України "Про попередження 

насильства в сім'ї", аргументуючи це тим, що новий Кримінально-

процесуальний кодекс України досить суттєво обмежує тепер права 

дільничного інспектора міліції. Адже якщо є ознаки кримінального злочину, 

це відразу передається слідчому і вже слідчий розбирається по цій ситуації. 

Але, зважаючи на ту завантаженість слідчих, яку вони на сьогоднішній 

момент мають, питання домашнього насильства, справи, пов’язані з 

домашнім насильством, вони лежать там десь у кутку. І, враховуючи, знову ж 

таки, зімни щодо приватного обвинувачення дуже часто, принаймні я це 

знаю з власного досвіду, коли мої клієнтки мені кажуть: "Слідчий мені 

пропонує забрати заяву, тому що він каже, що я  ж не буду в суді там далі, 

мабуть, підтримувати свою скаргу. То навіщо робити таку велику роботу?" 

Це те питання, на яке ми також маємо звернути увагу, якщо ми говоримо про 

ефективність політики подолання насильства в сім'ї.   

Я не можу не торкнутися питання адміністративної реформи і 

ефективності діяльності соціальних служб і інших органів державної влади у 

сфері подолання насильства у сім'ї, коли кожного півроку на рівні 

Міністерства соціальної політки питання подолання насильства в сім'ї 

передаються від одного департаменту до іншого. І нещодавно така знову дія 

відбулася. Сьогодні на рівні міністерства є одна особа. Яка відповідальна за 

питання попередження насильства у сім'ї. Скажіть, будь ласка, ми зможемо 

подолати проблему, яка стосується більше 44 відсотків населення України, з 

однією відповідальною особою на рівні центрального органу виконавчої 

влади, відповідальним за попередження насильства у сім'ї? Я думаю, що ні.  

Тому, це ті питання, це інституційний механізм, який має бути покладений в 

основу ефективної політики. Поки ми цього не зробимо, ну, в нас так і буде 

відбуватися, як воно є. 



Я хочу зазначити про те, що на місцях відсутня співпраця органів і 

установ у сфері попередження насильства в сім'ї, навіть якщо вони по суті 

належать до одного відомства. В мене є сьогодні ситуація в одній із областей, 

де сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, там дитина, ну, по суті 

вона постраждала від серйозного злочину. Так от, сім'я перебувала на 

супроводі у центрі соціальних служб у справах сім'ї та молоді, які намагалися 

надавати допомогу. Дитина сьогодні знаходиться в такому стані, коли їй 

потрібна допомога центру соціально-психологічної реабілітації. Районна 

служба не знає, що в місті є центр соціально-психологічної  реабілітації, 

розводить руками і каже батькам, як є, фактично усиновлювачами: "Ну, 

мабуть, вам треба позбавитись свої прав і віддати дитину назад, до держави". 

Чи це нормальний підхід, чи можемо ми так  відбудовувати нормальну сім'ю 

і зберігати сім'ю в Україні? Тому, поки   в нас не буде ефективної співпраці 

на рівні органів та установ, відповідальних  за  сім'ю і за подолання 

насильства в сім'ї, у нас, знову ж таки,  буде відбуватися  така ситуація.  

І, завершуючи,  я хотіла  торкнутися тих рекомендацій, які я  пропоную  

додати до того переліку, який сьогодні в нас розданий. Я, в аспекті того, що 

казала, пропонувала би рекомендувати Міністерству соціальної політики 

України прийняти державні стандарти  щодо надання послуг та організації 

профілактичної роботи у сфері протидій  насильству в сім'ї. Тим більше  

вони, на сьогоднішній момент,в проекті вже розроблені і були передані.  

І  я би рекомендувала не тільки продовжити роботу, а посилити роботу 

в напрямку ратифікації Конвенції Ради Європи (№210) "Про попередження 

та   боротьбу із насильством щодо жінок та  домашнім насильством". Яка 

суттєво стосується питань подолання насильства в сім'ї і, яка,   по-суті, 

містить основні елементи і базові принципи встановлення ефективної 

системи  кожної держави в цьому напрямку. Дуже дякую. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую,  Мар'яна Володимирівно. 

До слова запрошується  Червак Богдан Остапович, директор 

департаменту  інформаційної політики Державного комітету телебачення і 

радіомовлення   України. Будь ласка. 

  

ЧЕРВАК Б.О.   Шановні колеги, з огляду на  регламент і формат 

нашого заходу,  я спробую сконцентруватися на реагуванні, відповідному 

реагуванні,  на  відповідні виступи, які вже звучали, на   початку нашого 

круглого столу.  Зокрема, говорилося про парламентські слухання  і про 

рекомендації державному комітетові телебачення і радіомовлення, які були 

зроблені на цих парламентських слуханнях.   

На сьогодні, комітет  здійснює державне замовлення на  виготовлення і 

розповсюдження, в ефірах державних телерадіокомпаній,  телерадіопрограм, 



в тому числі, які формують  сімені цінності. І ми можемо надати  доволі 

об'ємний  перелік  таких теле і радіопрограм, щоб можна було  в цьому 

переконатися.  

Але йдеться власне про державні телерадіокомпанії і про дуже 

невеликий сегмент вітчизняного інформаційного простору, а це десь три чи 

чотири відсотки від загального сегменту. Державний сегмент складає ледь 

більше 30 телерадіокомпаній тоді, коли в Україні телерадіокомпаній є понад 

2 тисячі. Тому коли ми нарікаємо на інформаційний простір, зокрема, на його 

забруднення відповідними матеріалами, які, м'яко кажучи, не сприяють 

утвердженню сімейних цінностей, то власне про цей сегмент треба говорити. 

А тому я цілком підтримую ідею, яка була виголошена в одній із доповідей 

про необхідність підписання меморандуму. Але меморандуму не з 

провідними засобами масової інформації, а меморандуму із власниками 

провідних телерадіоканалів, які б, з одного боку, зобов'язував їх до певного 

реагування на той стан інформаційного простору, який є, а з другого боку, 

громадськість мала б можливість таким чином впливати на вітчизняний 

інформаційний простір. І, до речі, це можна відобразити в наших 

рекомендаціях, які нам роздані, де ми визначаємо пріоритети діяльності 

створення позитивного іміджу інститутів сім'ї та сімейних цінностей.  

І стосовно вжиття якихось заходів, аби не допускати того, що 

відбувається сьогодні в ефірах телевізійних каналів. От я взяв чинне 

законодавство і от є частина п'ята статті 28 Закону України про телебачення, 

і радіомовлення. І там є таке, ліцензант не має права розповсюджувати 

програми, здатні впливати на нормальний і фізичний, і розумовий або 

моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які 

викликають жах, сцени вбивства, насилля, фізичного чи психологічного, 

сцени звернені до сексуальних інстинктів. Тобто, ця стаття дуже добра, 

актуальна, але не передбачає, скажімо так, якихось фінансових санкцій за  її 

порушення. Це доволі тонка межа і ця тонка межа називається "свобода 

слова", яку ми переходити не можемо, але, можливо, вже настав  час 

розглянути питання фінансових санкцій  чи фінансових стягнень за 

порушення умов ліцензії, які надаються телерадіокомпаніям. І наостанок, 

якщо є пропозиції до нашого комітету щодо формування державного 

замовлення новими цікавими і змістовними телерадіопрограмами, 

звертайтеся до нас, ми їх радо будемо розглядати як розглядаємо пропозиції 

членів громадської ради, представників громадських  організацій, які діють у 

сфері ЗМІ. Вони надають нам цікаві пропозиції, як правило, ми ці пропозиції 

враховуємо при формуванні державного замовлення. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Богдан Остапович. 

Стосовно цитати вашій по статті, я так розумію, якби ми її виконували, 

то в нас би взагалі з телеканалів зникла така передача як "Новини", от, тому 

що включаючи новини, да, ми бачимо, да, єдиний жах.  



І якщо прохання, я думаю, що це від всіх моїх колег від комітету перед 

тим, як ми будемо розглядати рекомендації стосовно парламентських 

слухань, я хотів би, щоб ви нам надали, якщо це можливо, надали 

інформацію: на державних телеканалах в який час і скільки в якій області 

виходять оцих соціальних роликів? Добре? Міністерство нам підготує 

взагалі, загальну інформацію по всім державним, а нам би так, щоб ми... щоб 

ми мали б тоді, як то кажуть, тему для розмови з іншими органами. Дякую. 

До слова запрошується Лазаренко Олексій Олексійович начальник 

управління... Олександрович, вибачаюсь. Начальний управління 

кримінальної міліції у справах дітей Міністерства  внутрішніх справ України. 

Будь ласка, Олексій Олександрович. 

  

ЛАЗАРЕНКО О.О. Дякую, шановний Микола Васильович. 

Шановні присутні! Вже мабуть традиційно Міністерство внутрішніх 

справ приймає участь у проведенні таких круглих столів, адже в силу 

покладених на нього і Законом України  про попередження насильства в сім'ї, 

іншими законами повноважень щодо формування державної політики, в тому 

числі і формуванні сімейної політики. На жаль, у більшості випадків 

працівники органів внутрішніх справ здебільшого спілкуються із тими 

родинами, які мають проблеми, і ці проблеми будь-якого характеру. Почну 

свій виступ з прикладу. 

Першого квітня цього року в Запорізькій області трьома дітьми: 2003-

2005 року народження – були повалені 16 пам'ятників. Тут ще одна така 

тематика стосовно виховання дітей, патріотичного виховання, виховання 

моральних цінностей. Коли почали розбиратися, що ж трапилося, чому ці 

діти такий злочин вчинили, адже це є злочин, тому що це стаття 297 

Кримінального кодексу України, прийшли до сімей. І я просто можу 

перерахувати ті статті Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу, 

які були по відношенню до цих батьків застосовані правоохоронними 

органами. Тобто не можу нічого сказати, як взагалі ставитися до того, що… 

Але такі сім'ї в нашому суспільстві є, починаючи від того, що і батько, і мати 

були судимі за крадіжки, і порушення паспортного режиму, невиконання 

батьківських обов'язків, хуліганство, протидія представникам органів 

внутрішніх справ, зловживання наркотичними речовинами. Ці діти 

виховуються в школі-інтернаті для дітей з затримкою психічного розвитку. 

Оце сім'я, з якою стикнулися працівники органів внутрішніх справ, виходячи 

з того правопорушення, яке вчинили ці діти. 

На жаль, знову ж таки, система щодо реагування на  таке 

правопорушення, вона у нас викривлена. Притягти до відповідальності цих 

дітей неможливо, тому що вони не суб'єкти. З суб'єктивної сторони злочину 

даного не було, тому що не було мотиву вчиняти саме наругу над могилою - 

це були хуліганські спонукання. І, скажімо, рішення, яке буде прийнято: вони 



повернуться, знову ж таки, в школу-інтернат і будуть на вихідні приїжджати 

до мами, папи і чому вони їх навчать. Це перша теза.  

І друга теза щодо заходів, які вживаються Міністерством внутрішніх 

справ щодо попередження насильства в сім'ї. попередні виступаючі дуже 

добре і ярко нам сказали  про  цю проблему, тому повторюватися не буду, 

можу лише тільки сказати, що в будь-якому випадку вживаються заходи. На 

превеликий жаль, дійсно, нема   у  нас єдиної статистики, але ту статистику, 

яку   збирає Міністерство внутрішніх справ ми завжди готові надати на будь-

які запити і народних депутатів, і державних органів влади. Тим більше, що 

зараз у нас вже введена нова графа "Заяви, які подані особисто дітьми". 

Можу сказати,  що тільки в цьому році вже за три місяці у нас 435 заяв, які 

були подані дітьми. І ви  знаєте, що знову ж таки незважаючи на ті прогалини 

в   законодавстві, от Зінаїда Петрівна вже казала,  у нас також є  прогалини в 

законодавстві щодо прийняття заяви від дитини.  Тому що  черго… орган 

внутрішніх справ повинен, перш за все, переконатися в тому, що це за дитина 

подає цю заяву, тобто встановити особу ту, яка подає цю заяву. А для цього 

викликаються батьки. Якщо батьки вчиняють насильство в сім'ї апріорі вони 

не повинні бути викликані. Але все ж таки, я ж кажу, ми  працюємо і вже 

відповідно…  

  

ФІЛІПІШИНА О.А. (Не чути) 

  

ЛАЗАРЕНКО О.О.  Оксано Анатоліївна, ну я… ну давайте… не до 

мене ці питання, що заважали. Так само я ж можу задати таке питання і вам, 

коли ви працювали в Міністерстві    сім'ї і молоді.  

  

ФІЛІПІШИНА О.А.  Олексій Олександрович, я перепрошую, у вас вже 

погана тенденція зі мною сперечатися на публічних закладах. До речі,  я 

повідомлю учасникам круглого столу,  що у мене є на столі підписане вами 

особисто  повідомлення  про те, що Міністерство внутрішніх справ не веде 

сбір статистичних даних стосовно статистики  по домашньому насильству.  І 

я це отримала в сусідньому департаменті. Там, де… 

  

ЛАЗАРЕНКО О.О. Це ж не державна статистика. Це наша статистика – 

Міністерства внутрішніх справ. 

  

ФІЛІПІШИНА О.А. … я державну  і не запитувала.  



  

ЛАЗАРЕНКО О.О.  Так. І я кажу, що ми зі свого боку підтримуємо, що 

немає у нас статистики державної, але зі свого боку хоча б щось робимо для 

того, щоб збирати і ті дані, що стосуються дітей, які звертаються до органів 

внутрішніх справ. 

  

ФІЛІПІШИНА О.А. Давайте відповідати на питання в межах 

компетенції.  

  

ЛАЗАРЕНКО О.О. Продовжую, Оксана Анатоліївна, щодо 

попередження насильства в сім'ї.  

Повинен зазначити, що лише тільки 10 відсотків, 10 відсотків від тих 

заяв, які надходили до органів внутрішніх справ, по 10 відсоткам розпочате 

досудове слідство за ознаками злочинів, які були вчинені в сім'ї.  

Дійсно, це не так, бо існує певні кількість людей, які дійсно забирають, 

про те, що казала Мар'яна Ісакова, про те, що забирають знову-таки заяви. 

Тобто люди не дочікуються вирішення їх проблеми. Так 36, практично 37 

тисяч заяв, котрі в цьому році вже надійшло до органів внутрішніх справ, і 

лише тільки по 3,6 тисяч матеріалів розпочато досудове розслідування, а 

рішення прийнято лише тільки в чуть більше ніж 1700 рішень.  

В той же час необхідно сказати, що ті особи, які перебувають на 

профілактичному обліку за вчинення насильства в сім'ї – це ті особи, яким 

винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства 

в сім'ї. І ось направляти цих осіб дійсно нікуди для проходження корекційних 

програм. Хоча  необхідно сказати, що кількість направлених осіб на 

корекційні програми також збільшилася.  

Тому, не забираючи більше часу, повинен сказати, що проблема існує. 

Ми бачимо цю проблему. На рівні Міністерства внутрішніх справ ця 

проблема постійно підіймається і ті підрозділи, які працюють, а це і 

дільничні інспектори міліції і кримінальна міліція у справах дітей, постійно 

удосконалюється, і форма звітності нашої відомчої, але це не державна. Тому 

вона дійсно буде не відповідати тим цифрам, які є у Міністерстві соціальної 

політики. Дякую заувагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Олексійович.  

У вас буде запитання чи виступ?  

  



_______________. Если можно, один вопрос или комментарий 

небольшой.  

Меня зовут Валентина ….………, я являюсь представителем Молдовы, 

гостем как раз этого круглого стола, являюсь гендерным экспертом, заодно и 

доктор наук, преподаватель Молдавского госуниверситета и являюсь членом 

правительственной комиссии по гендерному равенству, представитель 

гражданского общества.  

Во-первых, господин председатель, уважаемые дамы и господа, 

спасибо, что есть возможность сегодня поучаствовать. И если можно, 

встречное предложение. Я думаю, что было бы полезно, может быть, вы б 

могли организовать, ну, как инициатива, большую конференцию наших 

стран на уровне парламента, на уровне правительства. Обсудить, может быть, 

проблемы и наилучший опыт в области предупреждения и пресечения 

насилия в семье. Это раз.  

Потому что я хочу отметить, что когда мы в Молдавии разрабатывали и 

продвигали Закон о предупреждении насилия в семье, я хочу вам сказать, что 

одним  из примеров для нас была Украина. Потому что тогда мы говорили, и 

одним из аргументов было, что вот в Украине есть такой закон, значит, и 

Молдавии, и в нашей стране тоже должен быть закон.  

Теперь у меня к вам вопрос. И у нас, и у вас сегодня как раз 

отмечалось, что, и это правильно, что недостаточно принимать законы и 

потом повсюду говорить: вот у нас есть закон. Сегодня мы должны говорить, 

как работают эти законы. И очень важным механизмом в свое время Украина 

предложила – это международный стандарт, защитное предписание. К 

сожалению, я сегодня не услышала о том, как работает на Украине сегодня 

… не работает, да? Мне очень жаль, потому что, например, сегодня мы очень 

часто, мы, например, мы в Молдавии сегодня, хотя есть очень много 

проблем. Но мы большое внимание уделили этому инструменту. Почему? 

Потому что, если мы сегодня идем в семью и пытаемся вывести агрессора из 

семьи, а женщины с детьми остается дома, это даже легче для социальной 

системы. То есть здесь очень много вопросов, которые можно обсуждать, но 

это уже в другой раз.  

Как пример, например. В Молдавии мы пошли по пути создания 

мультидисциплинарных групп. Украина большая страна, мы, конечно, 

меньше. Мы пошли на уровне районов создаем вот именно, чтоб 

сотрудничали полиция, социальные  службы, образовательные структуры  

обязательно. И что очень важно, местная власть. Потому что мы можем 

принимать законы, но, если  мы не будем с коммунисте работать, то есть, 

местным населением, если мы не будем с каждым  на уровне поселка, на 

уровне города, это очень  сложно делать.  

Поэтому, я думаю, что  нам вместе есть очень много  примеров, 

которые можно обсудить  и, может быть, сообща даже разработать какие-то 

стратегии действия.  А вот хорошие, положительные примеры могут только 



помочь нашим совместным усилиям, потому что, я думаю, что  основа 

общества – это наши с вами здоровые, хорошие семьи. Спасибо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно 

подумаем над вашим предложением и с комитетом, с коллегами, 

посоветуемся и примем решение. 

Я хотів би  надати слово Грабовенко Людмилі Іванівні. Доки вона 

готується… Вам з місця, з трибуни? Перед тим хотів би  ще одну буквально 

цитату. Національний інститут стратегічних досліджень …… того, як 

працюють наші закони, як вони виконуються стосовно соціальних виплат. 

Так от, за даними вибіркових обстежень  умов життя    домогосподарств 

України найпоширенішим типом є  однодітні сім'ї.  У 2000 році  частка 

домогосподарств із однією дитиною серед всіх домогосподарств з дітьми  

становила близько  61 відсоток – 2000 рік.  Вже у 2010 році вона збільшилась  

до 73,5 відсотків. Відповідно частина домогосподарств  з двома дітьми 

зменшилась з 33  у 2000 році до 23,5 у 2000 році. Щодо  третіх і наступних  

дітей частка таких сімей зменшилась з 5-7 відсотків у 2000 році до 3 відсотків 

у 2010 році.  

Я думаю, ви всі зрозуміли, про що я говорив. Тому надаю слово 

Грабовенко Людмилі Іванівні, заступнику  головного редактора газети 

"Справи сімейні". Будь ласка. Ви можете   сидячи, як вам зручно. 

  

ГРАБОВЕНКО Л.І. Я хотіла сказати, що наш журнал друкується, в 

ньому дуже багато таких матеріалів на теми, як: "Сім'я – осередок 

суспільства", "Формування навичок збереження здоров'я дитини, родини", 

"Чужих дітей не буває", "Майбутнє сім'ї у наших руках".  

І наш колектив готовий до  співпраці з Департаментом сімейної 

політики. Ми дуже просимо, щоб якщо є такі матеріали, цікаві матеріали, ми 

можемо друкувати на своїх сторінках.  

Я хочу показати наш журнал. Будь ласка, і ми готові до співпраці. 

Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Шановні колеги, просить слово Ламах Елла, 

громадська організація Центр розвитку демократії. Будь ласка. 

  

ЛАМАХ Е. Дуже дякую, шановний Микола Васильович, вітаю, дійсно, 

комітет Верховної Ради з ініціативою проведення круглих столів і вітаю 



офіс-омбудсмена, що є там така, скажімо, професійна людина, як пані Оксана 

Анатоліївна, яка буде, скажімо, активно працювати теж з попередженням 

насильства і гендерної політики. Це важливо чому? Тому що громадські 

організації, які працюють у цій сфері вже протягом десяти років і п'ятнадцяти 

років, їм важливо, скажемо, почути, що є люди, які бажають так само, як і ми 

щоб все ж таки питання було закритим. Мається на увазі, щоб були дієві 

кроки держави, протидія насильству, працювали закони, і, дійсно, було 

соціальне замовлення, про яке вже громадські організації говорять більш, ніж 

15 років.  

Тому, Микола Васильович, для нас важливо проводити круглі столи. 

Але парламентські слухання і круглі столи, які проводяться в стінах 

Верховної Ради  протягом останніх десяти років, це більше, скажемо, таке як 

би відбування круглих столів і парламентських слухань: прийшли, зачитали 

доповідь, розповіли, яка ситуація в країні, зробили виступ і пішли, і в залі 

залишаються громадські організації, представники обласних адміністрацій з 

областей, яких привезли спеціально на парламентські слухання.  

Тому на майбутнє нам важливо, дійсно, почути і побачити, яким чином 

депутати Верховної Ради  спільно з нами, експертами, громадськими діячами 

все ж таки щось робити у цій сфері, а саме у вдосконаленні законодавства, а 

не тільки проводити круглі столи і громадські слухання або парламентські 

слухання.  

Наступне питання – це питання того, що не тільки комітет ваш повинен 

проводити круглі столи або інші  заходи з підтримки сім'ї. Сім'я на сьогодні – 

вона є скрізь, живе***, це жива інституція всієї країни, і питання мас-медіа і 

комітету з питань мас-медіа повинен так само бути присутнім.  

Комітет, який займається освітою, так само повинен почути те, що ми 

тут говоримо і почути вас. Тому що сьогодні відбувається один круглий стіл 

тут, інший – в іншому місті. І ніхто не чує про комплексне питання, питання 

підтримки сім'ї. Не буде сім'ї – не буде країни. Ми це сьогодні чули не один 

раз у виступах. Тому конкретні пропозиції до такого короткого переліку 

рекомендацій круглого столу. 

Наступне. Це сьогодні обговорювалось питання материнства. Але ми 

пам'ятаємо, що в сім'ї є ще й батько. І те, що нівелюється роль батька нами, 

громадськими організаціями багатьма, наприклад, такими як батьківські 

комітети, інші, які підтримуються і міністерством освіти, і інші. Вони 

нівелюються і нами самими, коли ми сьогодні говоримо про маму, а тата 

забуваємо. Говоримо про те, що мама така-сяка, що згодилась бути матір'ю-

одиначкою. Але вона виживає сьогодні на ці кошти, які вона отримує завдяки 

системі, завдяки законодавству.  

І якщо ми це створили, такий прецедент, то ми і маємо такий результат. 

Так давайте поміняємо політику, яку ми самі створили своїми руками. Не 

будемо звинувачувати ту нещасну маму, яка без роботи в селі. І вона 

вимушена на день вигнати чоловіка з хати, тому що прийде комісія чи 



прийде орган, який буде перевіряти, так мама вона одиначка чи ні? А у неї 

завтра взагалі коштів не буде вижити! І вона вимушена бути мамою-

одиначкою. Ось що робить сьогодні політика! Якщо можна назвати це 

словом політика. 

Наступне. Я би хотіла, щоб ми з вами розглянули ті реформи, які ми 

робимо в Україні. Які стосуються сім'ї безпосередньо. Це питання сімейної 

реформи, яка руйнує сім'ю. Давайте зробимо наступний круглий стіл по 

тому, щоб нам звітували, яким чином політика в охороні здоров'я вплинула 

на сім'ю, що вона зробила із сім'єю в маленькому місті, селі. Як вона зробила 

так, що сьогодні щеплення робляться так, що вони, скажімо, травмують 

дитину. Або те, що сім'я не може доїхати до поліклініки, до лікарні або черги 

в лікарнях. Це теж питання сім'ї. 

І питання зараз реформи освіти. Про неї не говориться публічно. Але з 

приводом того, що у нас є малокомплектовані школи, або ще якісь питання є, 

прикривається те, що в бюджеті немає коштів. І школи, скажімо, 

закриваються, реформуються. І нам про це ще не говорять. А потім коли нам 

подадуть це як реформу освіти , вже буде пізно щось говорити. Давайте 

наступний круглий стіл проводимо: "Сім'я і освіта", "Сім'я і охорона 

здоров'я", "Сім'я і робоче місце"… Нам треба комплексно вирішувати 

питання. І  я думаю, що наступний круглий стіл будуть депутати з інших 

комітетів, які не просто виступлять і підуть, тому що вони депутати 

Верховної Ради, а тому що вони політики, які відповідальні за сім'ю і за 

країну. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за увагу. Я хотів би буквально два слова 

прокоментувати. Річ у тім, що ми ще два тижні тому назад направили, за 

підписом голови комітету, абсолютно всім комітетам, яких також буде 

стосуватись. Але, ви бачите, зал забитий представниками саме цих комітетів. 

Це переш. 

По-друге,  стосовно того, що для галочки проводяться круглі столи, 

парламентські слухання. Я надіюся, що починаючи з нашого періоду, коли 

ми прийшли, ми поміняємо цей стереотип, от. Але ми повинні поміняти і 

стереотип тих людей, які присутні на круглих столах і на парламентських 

слуханнях. Чому я це говорю.  

Я вам приведу приклад – свій виступ на парламентських слуханнях 

щодо оздоровлення. Так от, я говорив про ті конкретні речі, які нам на 

сьогоднішній день заважають збільшити саме і надання послуг оздоровлення. 

Люди не захотіли слухати. Вони захотіли слухати моїх колег з других 

фракцій, які емоційно говорили, вони хлопали, от. Але ті їхні слова 

конкретно запропонувати на місці взагалі неможливо, тому що це політика. 

Це третє. 



І стосовно матерів-одиначок, хотів би сказати, що я абсолютно з вами 

правий і це зовсім не докір, то, що я привів статистику. Наприклад, от в 1995 

році Миколаївською обласною державною адміністрацією, де я працював, 

було запроваджено підтримку дітей-сиріт і доплати студентам-сиротам 150 

гривень з обласного бюджету. Приймаючи бюджет на 2013 ми прибрали цю 

норму. Чому? Тому що в державі збільшилась виплата на 800 і більше 

гривень, а ті кошти ми перенаправили на оздоровлення дітей. Тому, таким 

чином,  для того, щоб не збільшувати статистику, можливо нам потрібно 

передбачити тими ж самими коштами виплату підтримки якимось чином             

тим же самим матерів і дітей. І убрати цю статистику. І ми побачимо, що у 

нас через рік зменшено кількість розлучень. У нас зменшена кількість 

одиноких матерів. Чому я саме говорю. Тому що працюючи начальником 

управління у справах сім'ї та молоді, коли вперше я зайшов в центр 

соціальної служби, де працює 28 жінок, у мене було перше враження, що 

вони незаміжні і їм щось не вистачає. Але коли я розібрався, що у них по 

двоє дітей, єсть нормальні чоловіки, але вони не розписані.  

Я говорю: "Дівчата, якщо ми говоримо, ви їздите в сім'ї, говорите про 

сімейні форми виховання, з себе не почнете, значить, нічого у нас не 

зміниться!" І я заставив всіх їх офіційно одружитися. Да. Тому в цьому плані, 

тому дякую за увагу. 

Я надаю слово Стефанович Олександру, голові комітету дитячої 

громадської організації. Буквально 5 хвилин. І ще останній тоді 

виступаючий. Кочемаровська Олена Олексіївна, правильно? Да. І будемо 

підводити… Домовились? Дякую. 5 хвилин. 

  

СТЕФАНОВИЧ О. Я представлюсь як керівник гуртка юних 

альпіністів Київського палацу піонерів в школярів імені Островського. Я там 

10 років пропрацював. Чесно, водив дітей по горам. З тих дітей, яких я водив, 

повиростали майстри спорту, снігові барси, захищають честь ….…   в 

Національній збірній команді України і по альпінізму, і по сноуборду. 

Зараз я працюю у формі дитячої громадської організації. Це сама краща 

форма для роботи з дітьми. Моя дружина працювала на туристичній станції, 

має педагогічну освіту. Я можу порівняти роботу тренера в дитячій 

спортивній школі свого сина. І стовідсотково стверджую, що сама краща 

форма роботи з дітьми, це у формі дитячої громадської організації. 

Як то Кремінь Василь Григорович на парламентських слуханнях 

сказав, що у нас діти зростають в тоталітарному середовищі. Вони не мають 

рівних прав ні в дитячому садку, ні в школі, ні в університеті. Діти в школі 

граються в самоврядування. Але це так, щоб вчителям була доплата до 

зарплати. Ніякого реального впливу ні на школу, ні на розклад уроків діти не 

мають. І лише тільки в дитячих громадських організаціях, це єдина структура 

в Україні, та, мабуть, і в світі, де діти мають рівні права з дорослими. І 

замінити цього не може ніхто, ні Охматдит, який гарно лікує дітей для 



оздоровлення. Цього не можуть замінити ні Табачник, ні вся система освіти, 

тому що вони участь закон Ньютона, ще там щось учать. Але питання 

патріотичного виховання - вони могли би мати присутність в школі. Але у 

Табачника цього немає і не буде, і це просто за визначенням неможливо, 

тому що йому не потрібно патріотичне виховання дітей. Тому що ці діти 

виростуть через 5, 10, 20 років – спитають: "Де наша земля? Де наш Крим?" – 

і так далі. Тому в нас в Україні патріотичне виховання дітей не потрібне ні 

Міністерству освіти, і багатьом ще іншим міністерствам. Питав я 

Королевську, дещо закидав питання – їй теж не потрібні деякі питання, які я 

говорив. 

Я прийшов сюди, щоб сказати: люди добрі, нам потрібні окремі 

парламентські слухання з проблем дитячого громадського руху. Нічого не 

може замінити дитячий громадський рух. У Москві 700 дитячих організацій. 

На 7 листопада, якщо включите телевізор в 9 ранку, ви побачите: по Красній 

площі йдуть колони дитячих громадських організацій, йдуть танки 40-х років 

і діти. Не молодь, не ветерани, не Путін йде – йдуть дитячі громадські 

організації. Це цифра: 700 дитячих організацій тільки в Москві. У нас на всю 

Україну – 20. 

У Сафіуліна зараз звернулися за підтримкою фінансовою 8 дитячих 

організацій. Микола Васильович там в конкурсній комісії, визначить, кому з 

цих восьми дитячих організацій надати допомогу, там, скажем, 100 тисяч на 

цілий рік, і ці гроші прийдуть ще в грудні. 

Я отут …….. знімаю шляпу, єдине, вона з Довженком міністри були, 

яких я пікетував дітьми 10 років назад. Але тоді ми отримували фінансову 

допомогу у квітні, а зараз ми її отримуємо у грудні, і реально вона менша. 

Тому до дитячих організацій треба повертатися лицем. 

Я звертаюся до нового комітету, до підкомітету: давайте щось робити, 

люди добрі! Не може такого бути, щоб дитячий альпійський рух України 

було півтори тисячі дітей, а в Мюнхені ………………….157 тисяч дітей. 

Невже ми в 70 разів дурніші, гірші за Німеччину. У них гори є, у нас гори є, 

але в Білорусі гір немає, але Могильов вивозить на Кавказ дітей більше, ніж я 

зі всієї України з державною підтримкою. Тому, напевно, щось у нас не так.  

Тепер повертаємося до наших баранів. Оце сьогоднішня тема про 

сім'ю, про сім'ю, про сім'ю… І проблема мам, допомагати треба, і батькам 

допомагати треба, і одиночкам…  

Люди добрі! Чи може я чогось не розумію…  я взагалі-то в 

металургійному вчився, не в педагогічному…,  говорить…. так не знаю.  Але 

як на мене, то сім'я починається з дитини. Тому що там вже два чоловіки – це 

сім'я, там вже десь дві жінки – це сім'я, даешь - у нас таке саме. Там діти 

живуть в гражданском браке, дочка Президента України Кучми жила в 

гражданському бракові, це нормально для сім'ї. Сім'я – це дитина. Появилась 

дитина – оце   вже сім'я. і дитина – це саме головне. І плясать треба від 

дитини, а не від того, що там оту, що ви тут дві години  говорите. Якщо 



дитина буде в дитячій  громадській організації, то вона туди прийде потім з 

татом, з мамою, тому що в наших таборах якраз зміцнюється сім'я, діти і 

батьки проводять відпочинок разом. Я сам один не можу дать раду ….. 

скільки дітям, тому що треба ж ними управляти. А наша Верховна Рада 

навіть ті, які там по правах дитини  все дивляться прекрасно, зробили зміни 

до закону. Там із Блоку Литвина  знайшлись розумні люди. Які не знають ні 

одної дитячої  громадської організації, але зробили закон, що у нас не більше 

10 відсотків дорослих волонтерів. Ну люди добрі! Якщо на 20 дітей в гори 

поїхали двоє дорослих. Одна дитина захворіла, треба комусь додому 

відвести, а дивитися за ними, щоб вони  в морі не потопилися… а в 

молодіжних організаціях – нема питань. Но в дитячих  вносити такі дурацькі  

зміни в закони це взагалі знущання над нами.  

Далі. Нам заборонили  мати місцеві  осередки юридичною особою. Ну 

я розумію, це проїски  Америки там ще кого, нам треба наше усиновлення, 

тому що це великий бізнес.  

Я в своєму спектрі діяльності маю десь 15-20  закладів, які … діти-

сироти. Благодійні фонди, інтернати і так дальше. Боже, хто біля них  тільки 

не крутиться, які там дворці ростуть, за це усиновлення… всі ж… всім цікаво 

усиновлення. Але  дитина має право не тільки на усиновлення і кусок хліба. 

Вона ще має право на оце демократичне громадянське  зростання. Тому що 

якщо говорити про свиней, нема питання. Свиням саме главне – кормить. І 

чим бистріше вони  виростуть, тим бистріше буде м'ясо і   прибуток. У наших 

же дітей тоже… на парламентських слуханнях з оздоровлення – кормить, 

кормить, кормить. Збільшити фінансування. Люди добрі, а що ж… за 140 

мільйонів кожний рік   "Молода гвардія" і "Артек" а що вони дають дітям, 

крім харчування?  

Павленко став Уповноваженим Президента України з прав дитини. 

Знову ж таки право дитини на усиновлення і на  харчі. А право дитини на 

дитячі організації він наніс самий сокрушительный удар, удар – забрав 

"Молоду гвардію" у федерації дитячих організацій. Хороша то організація чи 

погана, але тепер ми всі, дитячі організації – рівні: босі і голі, в нас ні в кого 

немає клаптика землі. Вийшов закон про те, що ми не маємо місцевих 

осередків, тепер мені 22 своїх місцевих осередки – юридичні особи з 

печатками, треба ліквідувати і зробити там шляхом повідомлення. А як я 

получу землю під дитячий табір? Якщо дитячі табори не потрібні, то нащо 

взагалі говорити про дитячі організації? Внесіть зміни до Закону про охорону 

дитинства, вичеркніть статтю 23, Закон про дитячі та молодіжні організації 

ліквідуйте і нема питань, все буде хорошо. Але якщо ці закони є, то хотілося, 

щоб уповноважені і Верховної Ради, і Президента слідкували як ці закони 

виконуються. За 2008 рік оце тільки зараз Попов розсчитався з дитячими 

організаціями, за 2008 рік. Черновецький наплодив боргів, нема, нема в них 

грошей. Питання, ціна питання -  78 тисяч гривень. Невже в Києві нема 78 

тисяч гривень п'ять років, щоб вернути тим дуракам, які з дітьми десять в 

походи ходили, за харчування заплатити? Тому к дитячим організаціям треба 

по-інакшому відноситися. Я немає стільки грошей взятки, я не маю такого 



доступу, як Каськів до землі в Карпатах, щоб получити землю і збудувати 

дитячий табір. Мені скоро йти на пенсію, мені вже 59 років, я хочу на пенсії 

працювати інструктором табору дитячого. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути).  

  

СТЕФАНОВИЧ О. Зараз, буквально ще одне речення. В 1936 році 

Україна спромоглася зробити на Кавказі табір юних альпіністів і тисячі 

українських дітей получали там значок "юний альпініст", ходили в гори, все 

було нормально. Такий же самий табір був на перевалі Уклін, туристичний 

табір, розібрали до фундаменту, щоб клятим москалям не досталося. Але це 

наші діти, вісім мільйонів наших дітей, держава не спроможна зробити за 20 

років ні одного дитячого табору для дитячих організацій, піонерських 

таборів. Вихолостили зміст – смысл дитячих таборів, дитячого цього руху. 

Палац піонерів імені Островського в Києві, з чого я почав, тепер його 

перейменували, масло масляне, Палац дітей та юнацтва, згідно закону, діти 

це до 18 років. І директора, слава Богу, посадили за взятку, два роки ми до 

нього оббивали пороги, пустіть в Палац дітей та юнацтва дитячі громадські 

організації. 

Люди добрі, про що можна говорити з отставним полковником 

медицини про питання дитячого скаутського руху? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би по темі все ж таки... 

  

СТЕФАНОВИЧ О. Це тема, це питання це якраз в тему. Тому що 

дитячі організації будуть викинуті  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тема для правоохоронних органів.  

  

СТЕФАНОВИЧ О.  … за чорт знає що, то будуть проблеми і 

насильства в сім'ї, і їсти не буде чого. А якщо дитячі організації будуть 

працювати нормально, то багато проблем відпаде. То я призиваю, щоб 

зробили окремі парламентські слухання, щоб прийняли програму підтримки 

дитячого руху на період до 2020 року. Такі парламентські слухання пройшли 

в Російській державній Думі. І ті парламентські слухання провели, готували 

всі наші люди з "Артеку". То просто вони тепер вже в Москві.  



Тому досвід є. Я за те, щоб оце питання якби стало пріоритетним. Ну, 

що молодіжна політика в цілому вона виживе. А от дитячі організації ще рік, 

два, три, п'ять і загнемося повністю. Немає лідерів дитячих організацій от 

вашого віку. Всі лідери мого віку, а ми не вічні. (Оплески) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Єдине хотів би поправити,  що я ввійшов  в 

цю комісію не для того, щоб ділити кошти, а для того, щоб вони 

використовувалися ціленаправлено, да, і за призначенням. Тому що два роки 

вони використовуються не в повній мірі, от. І плюс чомусь одним і тим же 

організаціями, які находяться в Києві, а ніхто не думає про регіони, із-за 

цього …… будь ласка.  

  

СТЕФАНОВИЧ О.  (Не чути) 

 .  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви все побачите. ……….., ви побачите, через рік ми з 

вами поговоримо про це питання.  

До слова запрошується Кочемировська Олена Олексіївна, представник 

Національного інституту стратегічних досліджень.  

  

КОЧЕМИРОВСЬКА О.О. Дуже дякую за надану можливість 

виступити. І від себе хочу сказати, що дуже приємно, що комітет 

користується наданими нами матеріалами. І можу сказати, що ми 

відповідаємо за кожну цифру і за кожне речення, яке там даємо.  

Я дуже коротко, буквально кілька тез хотіла б сказати, Тому що багато 

з того, що я планувала сказати, вже сьогодні пролунало. І перша теза полягає 

в тому, що, на жаль, на сьогоднішній день дійсно, не зважаючи на те, що в 

Сімейному кодексі є визначення того, що таке сім'я, але поняття, що таке 

сімейна політика – в нашому законодавстві сьогодні не визначено взагалі. 

Політика держави щодо сім'ї. І це є досить значною проблемою через те, що 

це не дає змогу на сьогодні розглядати сімейну політику у єдності із 

соціальною, демографічною, податковою політикою, політикою зайнятості, 

політикою  економічного розвитку  і так далі.   

Сьогодні і навіть сьогодні це лунало,   ми бачимо, що сім'я, я тут 

цілком приєднуюсь до пані Оксани, що в нас, на сьогодні, немає взагалі то 

розуміння, а що ж ми розглядаємо як сім'ю. Тому що в нас дійсно, є сім'ї  

традиційні, такі, знаєте, ідеальні сім'ї з ……… вимірювань  та ваг, яких ми 

маємо прагнути, щодо  якої ми маємо йти. Але ж, ми не можемо забувати і 

про значну кількість тих сімей, які є неповними і де єдиним годувальником 



сім'ї є, або жінка, або чоловік,  які потребують підтримки. І не лише 

підтримки у вигляді  виплати допомог, а у вигляді  ефективної і продуктивної 

зайнятості,  і можливості забезпечувати себе. Це сім'ї мігрантів, які, можливо 

вони дуже добрі і дуже пречудові,  з пречудовими стосунками. Але так 

сталося, що   люди живуть, або в  різних регіонах  України, або  навіть в 

різних країнах, а діти їхні тут залишаються. 

Це сім'ї, де є необхідність доглядати за  непрацездатною особою, або  

частково непрацездатною особою. І це люди, які також потребують 

підтримки, причому, не у вигляді виплати,  і не лише у вигляді виплат. А  у 

вигляді дієвої соціальної допомоги, у вигляді дієвих соціальних послуг і так 

далію.  

Про що ми можемо говорити, якщо на сьогодні, дитина є чинником 

збідніння і це статистично підтверджений факт,  що народження дитини 

призводить до того, що сім'я значно  починає втрачати в грошах. Якщо для 

жінки, перебування  в декретній відпустці, це означає зниження  її 

пенсійного забезпечення. Через те, що сьогодні пані     Королевська,  ви  вже 

сказали, що        розглядається питання щодо того, що  зарахування цієї 

декретної  відпустки до трудового стажу. Але, нарахування всі йдуть від 

мінімальної заробітної плати, а не  від середньої і так далі. Тобто тут є дуже 

багато питань, пов'язаних  з тим, що ми розглядаємо сім'ю,  як от щось таке  

……….. сім'я у вакуумі. Яка, ніби то існує у цій сфері  гуманітарній суто, до 

моралі та моральності, але відірвана від реального життя  сьогоднішнього 

суспільства. І нас як таких, які є і членами цієї сім'ї, і хтось утримувачем 

сім'ї, хтось є батьком, чи матусею, хтось  є дитиною.  

І це ми маємо, звичайно, враховувати і    саме сімейна політика має 

розглядатися, можливо як ключова,  з точи зору стратегії подолання бідності. 

Через те, що там є досить суттєві     пропозиції і щодо організації праці, в 

тому числі, надомної, і щодо організації  соціальних послуг, які в тому числі 

є    джерелом занятості для значної кількості людей і так далі. Ми говоримо 

про те, що нібито мало народжується, знижується кількість багатодітних 

сімей і ви навели ці дані, які є. По-перше так, це певна, є такий, знаєте,  

статистичний артефакт, пов'язаний з тим, що рівень народжуваності співпав з 

рівнем збільшення виплат. Насправді це є такий момент, що ввійшли, 

скажімо так, у дітородний вік численне покоління 80-х років і це дійсно 

видно з тих даних, що ви навели, про те, що одна народжується, а далі… Але 

в нас виникає питання, а чи потрібна нам багатодітність заради 

багатодітності? Народяться ці діти, а де вони будуть навчатися, як їх 

лікувати, де вони будуть працювати? Чи зможемо їм забезпечити якісну 

освіту, а не просто перебування, скажімо, на тій території, де вони 

знаходяться, і що у 17-18 років почнуть народжувати наступне покоління, яке 

буде малограмотне і не відповідатиме тим вимогам, які є до трудового 

потенціалу, до людського потенціалу? Чи має Україна бути такою, я не знаю 

як сказати, країною, в якій одним ще з ресурсів буде ресурс некваліфікованої 

людської… 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, що вас перебив. От відразу таке 

запитання стосовно ваших досліджень, от стосовно сімей. Якщо ви візьмете і 

проведете дослідження в плані розлучень, які сім'ї найбільш розлучаються, з 

трьома дітьми, з двома дітьми чи з однією дитиною для того, щоб відповісти 

на те питання, куди ми йдемо чи до цього тенденція? 

  

КОЧЕМИРОВСЬКА О.О. Це цікаво, це треба буде подивитися.  

І останній момент, який пов'язаний, в тому числі, із проблемою 

запобігання домашнього насильства. Одним з чинників і збільшення 

народжуваності, і збільшення якості сімейних стосунків є наявність 

адекватної соціальної інфраструктури. Тому що без неї, без можливості 

підтримати сім'ю у цьому аспекті, дуже часто сама сім'я з цим не може 

визначатися і не може дати адекватне виховання власній дитині.  

Але є ще питання житла і житлової політики, і соціального житла, з 

яким стикається значна кількість сімей і це відомо, що саме відсутність 

житла стає чинником  у  тому числі і того, що люди, які багато років 

перебувають у деструктивних стосунках, у стосунках домашнього 

насильства, не можуть між собою роз'їхатися, не можуть встановити більш  

адекватні стосунки, не можуть дати дитині приклад нормальних стосунків 

між батьками саме через те, що вони не мають змоги взагалі їх налагодити 

певним чином. І це, знов таки, окрема проблема, яка виходить, звичайно, за 

рамки нашого обговорення.  

Отже, тут я хочу сказати, що ми маємо подумати, поміркувати про те, 

яким чином ввести поняття сімейної політики, ввести поняття сім'ї як 

базового, головного, можливо, отримувача, якщо так можна сказати, хоча це, 

напевно, не дуже коректний термін "головний", бенефіціар, можливо, 

політики соціальної, політики соціальної допомоги і підтримки, розглядати її 

у цій цілісності.  

І останнє, я хочу сказати, що це – велика справа, що, дійсно, знов таки 

вдалося внести певні зміни до законодавства, пов'язаного із протидією 

насильству в сім'ї і вже домашнього насильства, тому що оскільки Закон 

"Про попередження насильства в сім'ї" існував, і майже з того періоду 

йшлося про те, що треба розширити коло осіб, щодо яких це маються 

вчинюватися ті чи інші заходи реагування, і внесення значної кількості тих 

структур, які, дійсно, мають по закону це реалізувати.  

Нажаль, лишилося з минулого разу відсутність майже повна, хоча 

частково вже вона з'явилася, це сужлвиї лошаків, за виключенням питань, 

пов'язаних із тимчасовим обмеженням прав особи. І, звичайно, це питання, 

яке сьогодні піднімали, це питання корекційних програм роботи з тими 

особами, з кривдниками, які вчинюють насильство в сім'ї.  



А отже, я закінчу, дуже дякую за запрошення, дуже дякую ще раз за 

надану можливість висловитися, і бажаємо нам всім успіху і надалі. Дякую 

дуже. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Олексіївна.  

Шановні колеги, ну, що, будемо підводити, як то кажуть, підсумки. Я, 

по-перше, хотів би подякувати всім присутнім, всім виступаючим за дуже 

цікаві і конкретні пропозиції, які були надані. Ще раз хотів би сказати, що всі 

вони будуть проаналізовані, ………….. більш розширено ті рекомендації 

нашого з вами круглого столу для того, щоб ми, наш комітет врахував у 

подальшому  для прийняття тих чи інших законопроектів, які будуть  

розглядатися у нашому комітеті. Я також хотів би подякувати нашим 

представникам із міжнародних організацій, які тут присутні, також за дуже 

слушні пропозиції, ми   тут же їх розглянемо, дуже дякуємо вам.  

Тому я бажаю всім нам ще раз  згадати слова Конфуція і починати 

разом всім нам працювати для того, щоб вирішити  цю проблему. Тому що 

тільки разом ми зможемо подолати те, про що ми  говорили.  

Ще раз дякую всім,   до наступної  зустрічі. 
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