
  

Рекомендації 

засідання «круглого столу»  на  тему: «Деякі аспекти 

реалізації  державної сімейної політики в Україні» 

(в т.ч. щодо виконання Постанови Верховної Ради 

України  від  20.12.2011 р.  № 4183-VI «Про рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Інститут сім’ї в 

Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення») 

 

Учасники засідання «круглого столу»  рекомендують: 

  

1. Кабінету Міністрів України : 

    -   затвердити  Державну цільову  соціальну  програму підтримки 

сім’ї до 2016 року; 

   -  внести пропозиції щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про 

попередження насильства щодо жінок і домашнього насильства та боротьбу  

із цими явищами; 

    

2.Міністерству соціальної політики України: 

-             розробити  та прийняти  державні стандарти щодо надання  

соціальних послуг та організації профілактичної роботи у сфері протидії 

насильству в сім’ї; 

-              підтримати роботу діючих на базі громадських організацій 

«гарячих ліній», сприяти створенню центрів матері та дитини,  центрів  

соціально-психологічної допомоги  для жінок у випадках порушення їхніх 

прав, зокрема,  насильства в  сім’ї; 

  

 3. Міністерству   освіти і науки України: 

- запровадити в загальноосвітніх навчальних закладах програми з 

підготовки молоді до створення сім’ї як осередку взаємин, які ґрунтуються 

на засадах культурних норм і цінностей, формування відповідального 



батьківства, зокрема, -   курс за вибором або  факультатив «Сімейні 

цінності»; 

- звернути увагу на виконання в повному обсязі  пункту четвертого   

Рекомендацій парламентських  слухань «Інститут сім’ї в Україні: стан, 

проблеми та шляхи їх вирішення» від 20 грудня 2011 року  щодо створення 

Інституту сім’ї на базі Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова; 

- забезпечити видання в необхідній кількості підручників «Сімейні 

цінності». 

  

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:  

- визначити одним з пріоритетів  діяльності створення позитивного 

іміджу інституту сім’ї та сімейних цінностей; 

- забезпечити трансляцію на телебаченні в прайм-тайм  соціальної 

реклами, спрямованої на захист сімейних цінностей; 

  

5. Комітету Верховної Ради України з  питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму : 

-  розглянути  та внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Закону України «Про  запобігання та протидію домашнього насильству» 

(реєстр.№2539); 

- при  підкомітеті  з питань  молодіжної політики, сім’ї та дитинства 

створити  експертну раду з метою проведення аналізу  законопроектів щодо 

формування та реалізації сімейної політики; 

- розглянути та затвердити  зазначені рекомендації «круглого столу» на 

засіданні Комітету. 

                         

  

  

 


