СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та
туризму
15 листопада 2016 року
Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Романова. Сколько у вас уже? У вас опять фракция,
или что, я не могу понять?
Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого
комітету. Немає зауважень? Немає. Список запрошених на засідання
комітету 15 листопада 2016 року.
Народний депутат України Луценко Ірина Степанівна.
Народний депутат України Суслова Ірина Миколаївна.
Чорна Олена Володимирівна, представник уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Богдан
дільничних

Василь
офіцерів,

Володимирович,
поліції,

заступник

управління

начальника

превенцій

відділу

департаменту

превенцетивної діяльності Національної поліції України.
Москаленко Оксана, координатор програми захисту прав дитини
"Жіночій консорціум України".
Скіпальська Галина, виконавчий директор міжнародного благодійного
фонду "Українська фундація громадського здоров'я".
Яловська Вікторія, асистент проекту міжнародного благодійного фонду
"Українська фундація громадського здоров'я".
Бондаровська Валентина Матвіївна. Де Бондаровська? Вийшла, да.
_______________. Шарфик лежить.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, шарфик лежить. Директор департаменту
експертизи моніторингу і законотворчої діяльності ГО "Ла Страда-Україна".

Шарфик лежить, це обнадёжуе.
Легенька Марина Миколаївна, директор департаменту правової
соціальної та гуманітарної допомоги громадської організації "Ла СтрадаУкраїна".
Шановні колеги, переходимо до розгляду законопроекту. У нас так
трапилося, що перший і другий законопроект ми розглядаємо разом.
Пропонується розглянути проект Закону про ратифікацію конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу з цими

явищами (це номер законопроекту 0119), поданий

Президентом України.
Та другий проект Закону про запобігання та протидію домашньому
насильству (5294), поданий Кабінетом Міністрів України.
Шановні колеги, наш комітет головний по другому питанню є. І
оскільки ці законопроекти взаємопов'язані, пропоную їх розглянути разом.
Немає зауважень? Немає. Тобто слово надається заступнику міністра
соціальної політики України Федорович Наталії Володимирівні. Будь ласка,
Наталія Володимирівна.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Доброго дня! Дякую сердечно, шановний пане
голово, шановні народні депутати, шановні колеги. У нас сьогодні без
перебільшення історична подія, і я переконана, що всі ми і громадяни нашої
держави довго чекали цього засідання.
Законопроекти, які виносяться на ваш розгляд,

підготовлені на

виконання приєднання України до Стамбульської конвенції, яке відбулося
2011 року. І відповідно до цього наша держава повинна була ратифікувати
цю конвенцію протягом півроку. Зараз це нарешті, я сподіваюся, станеться.
Стамбульська конвенція – це

конвенція, яка підготовлена Радою

Європи, яка передбачає стандарти реагування на таке явище ганебне, як
домашнє насильство. Я абсолютно переконана, що проблематика настільки
серйозна і завдяки вам, шановні депутати, ми дуже багато протягом останніх

кількох місяців чуємо про цю проблему і називаємо статистику. Вона
складна. На превеликий жаль, останніх

два роки ми спостерігаємо

зменшення кількості фактів, які зафіксовані органами влади, фактів
насильства. Але це зовсім не свідчить про їх зменшення, а лише про те, що
насправді назрів давно час вносити зміни
державою

в підходи, запропоновані

до реагування на ситуацію насильства, пропонувати інші

стандарти, випрацювані в інших країнах. Серед них це, звичайно, система
створення притулків як форми

реагування

і пропонування жертвам

насильства знайти собі прихисток в ситуацію складну, екстремальну, в той
момент, коли чиниться насильство і жінці, як правило жінці, все-таки в
переважній більшості з дітьми, необхідно мати інше місце перебування,
проживання ніж насильник. Звичайно, це гарячі лінії, які мають бути
однозначно круглодобові, в яких мають бути якісний, забезпечена якісна
робота спеціалістів, кваліфікованих психологів, які в стані як відреагувати на
ту ситуацію звернення негайного вже, так і запропонувати механізм
перескерування, запропонувати куди звернутися жертві для подальшого
вирішення проблеми. Звичайно це для того, щоби працювало оце
перескерування про яке я кажу, потрібно щоби було куди перескеровувати.
Тому тут звичайно, як і притулки, про які я сказала, так само і весь спектр
соціальних послуг пов'язаних з реагуванням на факти домашнього
насильства, які має запропонувати влада як в особі бюджетних установ, так
само і форми співпраці з громадськими організаціями, з окремими особами.
Звичайно це зміна до підходів на реагування. Ми знаємо про те, що
одна з ключових проблем для вирішення цієї проблеми це сприйняття,
стереотипне сприйняття, що домашнє насильство це приватна справа кожної
людини. І це, відповідно до цього традиційне реагування дуже часто
працівників МВС, а тепер вже національної, а тепер вже, будемо сподіватися,
що інших форм реагування працівників Національної поліції, оскільки я хочу
повідомити вас, що зараз в процесі підготовки нових спеціалістів
Національної поліції, а вони готуються як ви знаєте в співпраці з ОБСЄ, і

наша співпраця з ОБСЄ в тій частині виливається, зокрема, в тому, що
передбачена достатньо не мала кількість навчальних годин, де працівників
поліції вже зараз вчать як реагувати на факти насильства. Отже,
повертаючись до цієї проблеми, це необхідність застосування як термінового
заборонного припису як форми негайного реагування на факт насильства і
необхідність сепарації особи яка зазнає насильства від кривдника, так само
інші механізми.
Тому, я хочу сказати про те, що законопроект розроблявся в співпраці і
за підтримки Офісу Ради Європи в Україні. Ви знаєте про те, що до цього
процесу, були залучені міжнародні експерти, зокрема, іспанські. Ви знаєте,
що Іспанія має один із кращих досвідів реагування на цю проблему. І ті
експерти, зокрема, які були залучені і до підготовки конвенції і були
присутні в Україні, ми спілкувалися з ними, мали можливість вивчати їхній
досвід, звіряти з ними нашу позицію. Так само і однозначно в процесі
підготовки цього законопроекту, усіх цих законопроектів, були залучені наші
громадські організації, експерти національні. І я хочу вам сказати про те, що
нам вдалося практично з березня-квітня минулого року запровадити механізм
постійних робочих груп, які збиралися тематично, поблоково для того, щоби
розглянути усі ключові аспекти викладені в запропонованих законопроектах.
Тому я вважаю, що законопроекти необхідно підтримати, їх необхідно
приймати. І я переконана, що в процесі роботи, в процесі реалізації їх ми
будемо бачити ті проблеми, які потрібно буде надолужувати. Вже зараз
Міністерство соціальної політики, вже рік часу, працює над підготовкою
підзаконних нормативно-правових актів. Ми скористалися, зокрема, з того,
що Указ Президента про затвердження стратегії з прав людини передбачає
цілий ряд термінів і ми скористалися з цього. І вже зараз ми готові до
прийняття цілого ряду підзаконних актів, які теж допоможуть розбудувати
систему реагування на факти домашнього насильства і гендерно зумовленого
насильства також.
Я дякую за увагу.

Якщо будуть запитання радо на них відповім.
І хочу при нагоді подякувати звичайно усім нашим партнерам.
Величезна подяка усім, хто долучився. Ми безмежно вдячні Ірині Степанівні.
Насправді це такий, як на мене, абсолютно феноменальний приклад того, що
таке лобізм тих проблем, які є потрібними для наших громадян. Я дуже
дякую нашим колегам-експертам усім, які тут присутні, громадським
організаціям. І тим, хто тут не присутні Раді Європи, ОБСЄ, Фонду
народонаслення ООН і іншим, які допомагали нам готувати ці нормативноправові акти і співпрацювати з нами. Ми радіємо, що тут є засоби масової
інформації. Ми переконані, що з їхньою допомогою ми достукаємося
швидше і ефективніше до наших громадян і будемо спільно казати їм про те,
що це не їхня приватна проблема, що це наша спільна проблема, про неї
треба говорити, а ми готові допомагати їм розв'язувати ці проблеми. Дякую
за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Володимирівна.
Від Уповноваженого при Верховній Раді України з прав людини слово
надається Чорній Олені Володимирівні. Будь ласка.
ЧОРНА О.В. Я буду дуже коротко.
Секретаріат Уповноваженого долучився теж до опрацювання цього
законопроекту, входив до складу робочої групи. Ми підтримуємо, а ті
зауваження, які є до законопроекту, їх можна доопрацювати до другого
читання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Від громадської організації "Ла Страда – Україна"
слово надається Бороздіній Катерині Анатоліївні. Будь ласка.
БОРОЗДІНА К.А. Дякую.

Доброго дня, шановні народні депутати, присутні, колеги! Я ну,
напевне, нічого нового не скажу. Підтримую слова пані Олени, які сказала.
Також

ми підтримуємо, вітаємо Україну, що ми на порозі

ратифікації

Стамбульської конвенції і прийняття нового закону. І ті технічні зауваження,
інші зауваження, які є, також можна врахувати до другого читання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Будь ласка, Ірина Степанівна Луценко, народний депутат України.
ЛУЦЕНКО І.С. Ну я, мабуть, як лобіст, як сказала мені…. Скажу
декілька слів чуть-чуть загальних, піднявшись

трошечки над самим

законопроектом.
Сьогодні Україна потребує ратифікації цієї Стамбульської
Але не лише в частині

конвенції.

закону з двох пунктів. Ми не хочемо мати

формальний привід відзвітувати перед Радою Європи про те, що ми також
одна з …надцяти країн, які ратифікували цю угоду. Ми повинні ратифікувати
її разом з пакетом законів, які запропоновані сьогодні для того, щоб ця
проблема домашнього насильства за закритими дверима

будинку

перетворилася в державну політику. Ми хочемо зробити так, щоб жертви
домашнього насильства були захищені як юридично, як матеріально, щоб
вони мали притулки, щоб вони могли в любу секунду, в любу хвилину
подзвонити на "гарячу лінію", яка буде працювати наскрізно по всій країні
отримати першу психологічну допомогу, потім юридичну допомогу, могли
мати можливість якийсь час пересидіти в притулку, який не буде відомий
жертві. Ми хочемо, щоб такі сім'ї і таких кривдників, які вчиняли домашнє
насильство не наказували штрафами, адже це буде наказання самої сім'ї. Ми
хочемо, щоб відбувалася корекційна поведінка таких кривдників. Ми хочемо,
щоб їм була знайдена робота, ми хочемо, щоб громади долучилися до цього
питання. Ми внесли в цей законопроект основних три моменти.

Це

те,

що

держава

несе

відповідальність,

органи

місцевого

самоврядування, а значить місцеві громади несуть відповідальність.
Обов'язково сюди мають бути долучені донори, різні громадські організації,
які можуть долучитися фінансово до вирішення цієї проблеми.
Що саме основне, на що треба закцентувати увагу? Якщо ми говоримо,
про те що суспільство має бути рівним в прояві своїх прав, в реалізації як
чоловіка і жінки в суспільному житті. Ми повинні розуміти, де починається
ця реалізація ці рівні права. Всі ці рівні права починаються саме в сім'ї.
Якщо чоловік поважає жінку, якщо дитина бачить це поважне відношення і
реалізація цих прав в сім'ї, те суспільство буде здоровим, те суспільство буде
безпечним.
Україна сьогодні знаходиться в трикутнику проблем.
Перше. Зубожіння населення, важке економічне становище, яке лягає
на внутрішні проблеми сім'ї. І це насильство збурюється, ми бачимо цю
динаміку. Мільйон 700 тисяч тимчасово переміщених осіб, серед яких
переважно 70, 80 відсотків це жінки, це жінки і діти, це люди похилого віку,
які також попали в дуже важкі і серйозні сімейні, і життєві обставини. Вони
залишилися малої батьківщини, в них немає роботи. Ці люди стоять перед
державою з протягнутою рукою, вони не мають нормального житла.
Відповідно ці проблеми лягають внутрі на сім'ю, і домашнє насильство
збурюється.
Ми маємо третю проблему, на яку не можемо не звертати увагу. З
Антитерористичної операції повертаються

наші

воїни, часто густо з

посттравматичним синдромом. Це люди, які приходять без рук, без ніг, які
ображені на державу, вони не відліковані ні психологічно, ні морально. Не
завжди держава може надати їм достатньої як медичної допомоги, як
матеріальної допомоги, така образа відображається саме в сім'ї.
І я хочу подякувати саме "Ла Страда-Україна", яка має зараз цю першу
гарячу лінію і яка працює над першою статистикою і над першими

проблемами, які і лягли в основу і тих зауважень, які вони пропонують і тих
змін, які ми будемо пропонувати до другого читання.
Так от, саме по цій третій проблемі, вони фіксують зараз такі моменти,
жінки дзвонять і кажуть: "От у мене чоловік воював, ми звертаємося в
поліцію, а поліція каже, ну, вони ж герої, ну як ми можемо проти них
порушити справу". Але яке відношення має побиття жінки до побиття ворога
на наших східних кордонах?
Тому оцей трикутник проблем, який зв'язався зараз важким вузлом,
тягне уже не просто проблему за закритими дверима, а тягне на національну
безпеку України. Якщо в сім'ях буде все добре, якщо наше суспільство буде
здоровим і морально збалансованим, то нас нічого не роз'єднає.
А тому саме зараз необхідно ратифікувати цю Стамбульську конвенцію
і перетворити цю проблему в державну політику яка захищає кожну людину
незалежно від статі: чи це чоловік, чи це жінка, чи це люди похилого віку, чи
це діти, які до речі, щороку спостерігаються статистикою є 3 мільйона дітей,
які є жертвами і свідками домашнього насильства. Від 110 тисяч до 165
тисяч, я даю динаміку п'ятилітнього періоду, щороку жінки страждають від
насильства. Від 1000 до 1500 тисячі жінок просто вмирають, вбиті від
домашнього насильства. Ми не можемо закривати на це очі. Але надзвичайно
важливо для нас сталося те, що за три роки цих круглих столів ми зробили
цю політику об'ємною. За допомогою трьох законів, власне, Закон про
запобігання та протидію домашнього насильства, внесення змін в Закон про
рівні права та можливості, внесення змін в Кримінальний кодекс, в
Кримінально-процесуальний

кодекс,

в

Закон

про

статистику,

в

Адміністративний кодекс. А зараз на підході зміни в Закон "Про суд і
судоустрій", де будуть визначені спеціальні судді, спеціальні слідчі і так далі
і так далі. Це я наперед кажу пласт,який нас очікує.
Ми зробили настільки пластичними і працюючими ці закони, які нам
дають можливість легко наступний рік просто

імплементувати цю

Конвенцію для того, щоб вона працювала. Тому я з гордістю презентую

групу цих, долучених до цього процесу, громадських організацій,
Міністерства соціальної політики, депутатів. З гордістю хочу сказати і про
свою молоду колегу Ірину Суслову, яка

зайшла після мене, а я була в

попередній каденції, представляла теж підкомітет Комітету з прав людини з
гендерних питань. Я починала цю роботу, а Іра її прекрасно підхопила.
Ми не хвалимося, ми просто говоримо, що ми три роки працювали. А
тому просимо комітет проникнутись цими проблемами і підтримати нас в
наших починаннях.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Степанівна. Безумовно, це не проблема
окремої сім'ї, це є проблема суспільства. На законодавчому рівні це треба…
відреагувати на це.
Від Офісу Ради Європи

в Україні слово надається пані Ганні

Христовій. Будь ласка, Ганна.
ХРИСТОВА Г. Дякую, пане головуючий, за таку можливість. Я буду
говорити дуже стисло.
Офіс Ради Європи, а також проект, який реалізовувався щодо
запобігання і протидії домашньому насильству і насильству щодо жінок,
спілкувався з кожною і кожним, хто є за цим столом. І це партнерство, яке
проявила Україна під час складного шляху роботи над тими текстами, які
зараз лежать на столах, це приклад того, що в Україні можливий діалог і
можливе порозуміння і через складні дебати ми можемо вийти на той
спільний продукт, який можна презентувати і вже перед комітетом, і,
сподіваємося, перед парламентом.
Комплексний підхід, про який говорила шановна Ірина Степанівна,
враховано, і це є надзвичайно важливо, тому що конвенція не говорить
лише про домашнє насильство, конвенція

називає речі своїми іменами і

говорить про насильство щодо жінок. І я лише хочу звернути увагу на тому,
що конвенції, які розробляються Радою Європи це довготривалий шлях,

шлях дискусій, погоджень вже на європейському рівні серед європейських
експертів. І тому

жодне слово

і жодна вимога цієї конвенції не є

спонтанною і не є такою, яка можливо і не задовольняє певні інтереси. Але є
результатом спільного консенсусу і саме пошук консенсусу, є безумовно, тим
досвідом, який є основою європейського правопорядку.
Конвенцію підписано в 2011 році, Страсбург надзвичайно очікує її
ратифікації. Я вчора звітувала Страсбургу про те, що сьогодні має відбутися
ця подія. Тому уповноважена передати вітання від ………… - це директорат
з рівності та гідності, до речі, дуже цікава назва директорату "Equality and
dignity" З рівності і гідності людини, тому що рівність

є невід'ємною

відмогою гідності і навпаки. Вони знають, що ця подія відбувається, і я буду
рада сьогодні прозвітувати, сподіваюся про позитивні результати цього
засідання.
І завершу я тим, що переважно проект реалізується офісом Ради
Європи в Україні в межах плану дій Ради Європи. Чинний план дій, це план
дій на 15-й, 17-й роки, відповідно буде формуватися найближчим часом у
співпраці передусім з національними партнерами.
Наступний план дій Ради Європи на три роки. І це означає, що за
умови, якщо Україна підписавши конвенцію, виконає свої зобов'язання і свій
намір щодо її ратифікації, це буде гідною причиною, підставою для того,
щоб говорити про наступну підтримку з боку Ради Європи вже стосовно
імплементації

конвенції. Бо робота очікується надзвичайна, надзвичайно

потужна і надзвичайно фахова.
Дякую за можливість мати слово.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую пані Ганно. Хто ще бажає виступити? Суслова
Ірини, будь ласка, народний депутат України.
СУСЛОВА І. М. Добрий день шановні колеги, шановні представники
громадянського суспільства та ограни виконавчої влади. Хочеться дійсно

сказати, що це історичний момент і я сподіваюся, що члени комітету хочуть
залишити слід в історії саме в такій позитивній історії.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не давите на нас, пожалуйста.
СУСЛОВА І. М. Ми сподіваємося на вашу підтримку… Ми сподіваємо
на вашу підтримку даних законопроектів.
Буквально дві репліки.
Одна з реплік, це подяка Міністерству соціальної політики, які
наполегливо

працювали

спільно

з

експертами,

з

міжнародними

організаціями, з представниками неурядових організацій, над відповідними
законопроектами.
І окрема подяка Ірині Степанівні, яка вже сказала щойно про те, що
вона була дійсно, займала посаду голови підкомітету з питань гендерної
рівності і дискримінації. Як всі ви знаєте, тут багато представників та
представниць саме експертного середовища, яких дуже часто ми бачимо на
засіданні свого комітету та підкомітету. І от, ви точно знаєте про те, що вона
тоді взяла тему Стамбульської конвенції, сказала я це зроблю. Окей. Яка
потрібна була підтримка на разі від комітету ми намагалися допомагати. Але
хочу зазначити наступне, що це дійсно окрема заслуга депутата, який
поставив собі завдання і конкретно до нього йшов. Я сподіваюсь, що це
тільки початок і що далі ми почнемо доопрацьовувати всі ті моменти, в тому
числі, які пов'язані з гендерною рівністю в подальшому. І будемо
запрошувати вас до нас на комітет підтримувати наші пропозиції. І
розраховуємо на вашу підтримку. А ми в свою чергу вже готуємо окремі
зміни до одного із законопроектів до другого читання. Я сподіваюсь, що
технічні моменти зможемо врегулювати.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я думаю, що да.

Будь ласка.
БОНДАРОВСЬКА В.М. Бондаровська Валентина Матвіївна, директор
Центру "Розрада", професійний психолог і експерт проекту Ради Європи,
тому для мене це прекрасна подія. Я хотіла би сказати одну важливу річ.
Вперше в моєму великому досвіді я бачила співпрацю уряду, депутатів і
міжнародних донорів. І велика заслуга Міністерства соціальної політики,
особливо Наталі Володимирівни, в тому, що вона не залишали поза увагою
цей проект. І дійсно це дуже фахово підготовлені документи. Я вчора
переглянула останню версію проекту Закону про домашнє насильство. В
мене є теж зауваження, які б я хотіла до другого читання дати прямо з
практики. І з іншого боку це найкращий варіант закону, який я бачила в цій
галузі, не тільки в Україні, але і в інших країнах. Зроблено величезні кроки
вперед, в тому числі пані Ганна з своїм колегою Хав'єром
попрацювали і зробили 78

багато

рекомендацій для того, що ми сьогодні

обговорюємо.
Дуже важливим моментом є підняття проблеми дітей, що є і в Законі
про домашнє насильство, і в Стамбульській конвенції, що дитина теж є
суб'єктом надання допомоги, що нове, і ми навіть зараз у практиці активно
використовуємо, коли виникає ситуація, коли кривдник вимагає, щоби він
бачився з дитиною і часто проявляє насильство під час цих побачень. Ми це
сильно бачили у Львові. І от ми зараз, посилаючись на Стамбульську
конвенцію, захищаємо вже до ратифікації, захищаємо права дитини
відмовитися від зустрічі доти, поки батько не пройде корекційну програму і
так далі, і так далі. І це дуже важливо.
Єдине, що я ще хочу звернути увагу на два моменти. Перше, що йде,
це, дійсно, про державну політику, що у нас дуже рідко буває. Сьогодні ми
можемо говорити, що в цьому напрямку у нас є засади державної політики і
інструменти. І це нове, це дуже сильно, і це, я вважаю, дуже важливо
підтримати.

І друге. Це

те, що

треба не забувати, що конвенція передбачає

застосування 12 мінімальних стандартів. Деякі вже відображені в законі, такі
як конфіденційність, а деякі ще ні. Наприклад, доступність по всій території
України, доступність цілодобово послуг. І це не потребує особливих грошей,
це потребує просто уваги. Тому я хочу всіх привітати з тим, що це
величезний, серйозний крок у нашому розвитку. І привітати з тим, що ми
змогли разом – і експерти, і громадянське суспільство, і Міністерство
соціальної політики, і Верховна Рада – працювати разом. Це прекрасний
приклад.
Єдине, що я хочу звернути ще на один момент увагу. Багато разів от в
тексті Стамбульської конвенції говориться про те, що велику частину послуг
жертві насильства надають недержавні організації. Отут у нас ще слабке
місце, тому що ми не вміємо застосовувати Закон про соціальні послуги.
Фактично сьогодні не залучаються дуже багато фахівців, для того щоб
реально допомогти. Це наш наступний крок.
Дуже дякую всім, бажаю всім успіху, тому що це дуже хороша робота.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже вам вдячний, такий гарний виступ. Романова
Анна Анатоліївна, будь ласка, народний депутат України.
РОМАНОВА А.А. Я як представник меншості комітету за гендерною
ознакою скажу, що дійсно законопроект дуже ґрунтовний, велика подяка
авторам законопроекту, а також всім представникам громадянського
суспільства, які довго йшли до нього.
Те що ми зараз ознайомилися, звичайно, це величезний прорив, взагалі,
у сфері соціальних

відносин. Зараз ведеться трансляція, нас дивляться

телеглядачі. І що це буде означати, прийняття цього закону для простих
українських сімей?
Ну по-перше, це захист від домашнього насильства. Якщо кривдник до
прийняття Верховної Ради ряду законопроектів раніше просто там був штраф

і все, який зазвичай платила, ну скоріш за все жінка, яка працює, сім'я, яка
працює, а кривдник як правило безробітний. Тому зараз ми вже відійшли від
такої практики. Тобто кривдник він зазначає, він зазнає або громадські
роботи, або ув'язнення, ну, там в залежності на який раз він скривдив. Чи
повторювалася ця ситуація чи ні, то це просто ув'язнення до 15 діб. Це
великий позитив в цьому, і також це визначається цим законопроектом. Тому
що люди вже перш ніж вчиняти домашнє насильство, вони триста разів
подумають, чи треба це робити.
Ось ця програма, робота з кривдниками, це дуже великий позитив.
Тоді, коли представники Національної поліції, вони виїжджають, але до
цього ніхто не мав змоги змусити того кривдника проходити за цим
законопроектом. Суд одночасно з винесенням вироку, він вже може
призначити направлення

ось цього кривдника, на ось цю

психологічну

програму. Це великий позитив. Бо раніше кривдники, вони не хотіли іти до
психолога, іти там в якусь програму. Вони казали, у мене немає проблем, у
мене добре.
_______________. В сім'ї проблеми є.
РОМАНОВА А.А. Так, але є в сім'ї проблеми від тих людей, які
страждають від цього насильства.
Далі. Гендерне зумовлене насильство. Ось ми живимо в ХХІ, здавалося
б, сторіччі, але коли ти дивишся ЗМІ, що зараз обговорюється. В основному
це скандали на темі сексизму. Тобто таке враження, що ми живемо ще в
дрімучі темні часи, коли лише за ознаку статі, людина вже винна апріорі. Це
стосується не лише якихось політичних діячів. Це також зазвичай стосується
і засобів масової інформації.
В цьому законопроекті дуже багато статей стосується якраз гендерно
зумовленого насильства. І те, що ми в законодавчу площину вводимо саме
такий термін, гендерно зумовлене насильство, тобто це знущання, як там

моральне, матеріальне, фізичне. Лише за ознакою статті особи. Вводиться в
законну площину. Я думаю, що суспільство перебудується завдяки ось цьому
законопроекту. І ми

не будемо мати ось таких, чесно кажучи, негативних

явищ в суспільстві.
Дуже хороший законопроект. Я всіх закликаю голосувати, і дай Боже,
ми на цьому тижні його приймемо у Верховній Раді.
Дякую авторам ще раз.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую

Анна

Анатоліївна.

Силантьєв

Денис

Олегович, будь ласка.
СИЛАНТЬЄВ Д.О. Уважаемые друзья. Знаете, я хочу сказать о том, что
еще 4 марта 2009 года было сказано и озвучено про создание национальной
сети, мужчины-лидеры против насильства, в рамках национальной компании
"Стоп насилию против женщин". Я был

одним из участников этого

движения.
Поэтому знаете, я тогда еще, будучи спортсменом и общественным
деятелем, уже принимал активное участие в том, чтобы личным примером, и
личным участием объяснять, агитировать и сопутствовать тому, чтобы велась
такая активная работа.
Мне очень приятно, что сегодня мы дошли до законопроекта. И могу
сказать только огромное спасибо от своего имени лично, я надеюсь, от
имени всего нашего комитета, уважаемым инициаторам, женщины, девушки,
дамы, барышни, спасибо вам большое за эту инициативу очень…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Народные депутаты.
СИЛАНТЬЄВ Д.О. Коллеги. Да. Коллеги.
_______________. Коллеги.

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Вот. Спасибо за эту инициативу. Ничего, кроме
благодарности и такой…, и того, что вы сделали, такой инициативы у меня
слов других нет. Всячески готов дальше поддерживать и в виде голосования
за законопроект, и в виде лично участия для агитации и работы в
общественном направлении.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Олегович. Я думаю, що не тільки ваше
голосування всієї вашої фракції, ми сподіваємось, що всі голоси, вся
Радикальна партія. Да. Радикальна проголосує за цей законопроект.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Якщо Генеральний прокурор підтримає, то
ми не можемо не підтримувати. Це вже тиск, да. Расскажите Юрию
Витальевичу, да.
Колеги, це дуже дійсно, дуже важливий законопроект для українського
суспільства. Можливо, зараз є, без перебільшення, історичний такий шанс,
ну, не тільки сьогодні, а історичний шанс буде, коли ми його доопрацюємо
цими зауваженнями, які вже внесли, вони вже є, можливо, вони ще будуть
подані після сьогоднішнього обговорення і після першого читання. Я думаю,
що ми підготуємо дійсно якісний продукт і документ до другого читання і
історичним він буде тоді, не коли ми приймемо, а на нашому комітеті, а коли
ми вже зробимо це. Да, коли Президент підпише цей законопроект, що ми
пройдемо зал Верховної Ради, я думаю, що вся зала підтримає. Ну, у нас
зараз, ви бачили, Верховна Рада така дуже гендерна, якщо можна сказати, да,
бо дуже багато жінок. І тому, я думаю, що…

_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще недостатньо, та? Дуже багато жінок. І жінок не
тільки вродливих, але достатньо розумних і таких пробивних, я би сказав. І я
впевнений, що ніхто із чоловіків і не в першому, і не в другому читанні не
зможе натиснути на ту кнопку. Дякую.
Шановні колеги, тоді визначаємося, голосуємо, я думаю, що багато
було сказано і фахових пропозицій і думок.
Перше. Рекомендувати Верховній Раді України за

результатами

розгляду законопроекту (№ 0119) у першому читанні прийняти його за
основу.
Друге. Рішення комітету надіслати до Комітету закордонних справ.
Третє. Прийняти проект Закону про запобігання та протидію
домашньому насильству (№ 5294) за основу, а далі з доопрацюванням його з
урахуванням зауважень Головного Науково-експертного управління і
виступів, учасників сьогоднішнього засідання, народних депутатів, прийняти
його за основу.
Четверте. Співдоповідачем від комітету визначити Першого заступника
Голови комітету Величковича Миколу Романовича.
Шановні

колеги,

прошу

визначатися.

Хто

–

"за"?

"Проти"?

"Утримався"? Одноголосно. Поздоровляю.
Шановні колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного.
Пропонується розглянути проект Закону про внесення змін
Законів України у зв'язку з

до деяких

ратифікацією конвенції Ради Європи про

запобігання насильству, стосовно жінок і домашнього насильства, та
боротьбу з цими явищами (номер законопроекту 4952), поданий народними
депутатами України Луценко, Геращенко, Сироїд, та іншими.
_______________. Інших теж 50.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аж 50. Да, от я зараз хочу сказати. Шановні колеги,
хочу наголосити, що цей законопроект був підтриманий всіма головами
фракціями. Більше 50 народних депутатів підписали включаючи двох
заступників спікера, Голови Верховної Ради. Тому слово надається автору
законопроекту Луценко Ірині Степанівни. Будь ласка.
ЛУЦЕНКО І.С. Дякую, Артур Леонідович. Не буду вже другий раз
повторювати цей спіч. Хочу сказати лише одне, це

третій закон, який

фактично замикає цих чотири основних проблеми державної політики, чи
чотири основних аспекти, які має вирішувати ратифікація цієї Стамбульської
конвенції. Це відповідальність.
В

цьому

законопроекті

Кримінально-процесуального

вносяться
кодексу,

зміни
які

до

Кримінального

стосуються

і

підвищення

відповідальності саме кривдника. Вводяться поняття нові "зґвалтування".
Вводяться поняття "сексуального насильства". Вводяться поняття припису,
термінового захисного припису. І вводяться різні моменти, які мають
розглядатися в суді і вирішують питання саме відповідальності кривдника.
Так як сказала наша колега Анна Анатоліївна, виходячи з системи кривдника
і наданих ним частоти здійснення ним цих кривдних дій по відношенню до
жертв: як до жінок, так і до дітей. Тому фактично це четвертий заключний
розділ Стамбульської конвенції, яка дає можливість комплексно визначити
жертву, визначити кривдника, провести корекційну програму, якщо вона не
допомагає наказати цього кривдника, дати цій жертві психологічну
допомогу, визначити відповідного суддю, визначити відповідний процес як
він має розглядатися і відтак цю проблему наскрізно провести від моменту є
жертва, захистили, з кривдником попрацювали, проконтролювали його
корекційну роботу і маємо на виході уже зовсім іншу сім'ю про яку ми от
говорили сьогодні пів дня. Тому прошу вас, шановні члени комітету,
підтримати цей законопроект як частина загального пулу, про який ми тільки
що вам доповідали.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Степанівна.
Від Міністерства соціальної політики України хочу слово надати
заступнику міністра Федорович Наталії Володимирівні. Будь ласка.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я лише хочу приєднатися до того, що було сказано
Іриною Степанівною. І просити вас підтримати цей законопроект, він дуже
важливий, без нього ми не можемо говорити про систему реагування на
випадки домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Володимирівна.
Слово надається першому заступнику комітету Величковичу Миколі
Романовичу. Будь ласка.
ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.

Фактично цим законопроектом пропонується

імплементувати норми фактично в Стамбульській конвенції в Кримінальний і
Кримінально-процесуальний кодексі, тому вводиться відповідальність за
здійснення тих чи інших форм насильства. І тут не треба багато чого
говорити, тут треба просто підтримати, звернутися до колег підтримати за
основу

………. я би рекомендував по затверджені і в попередніх

законопроектах, і в даному законопроекту створити робочу групу для того,
щоби доопрацювати, бо я знаю там є різні зауваження. І представники
громадянського суспільства і наші колеги ……….. депутатів, які мають певні
моменти для того, щоби узгодити ті всі моменти, щоб вийти в зал на друге
читання,

так

як

завжди

робимо,

з

вивіреною

позицією,

з

відшліфованими нормами і щоб в залі не було дискусій з цього приводу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович.
Хто з членів комітету хоче виступити? Дякую.

чітко

Шановні колеги, я думаю, що не будемо переговорювати, це дуже
важливий ще один законопроект, я думаю, що його треба приймати. Якщо
немає зауважень, пропоную перейти до голосування.
Пропонується:
Перше. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду законопроекту №4952 у першому читанні прийняти його за основу.
І

друге.

Рішення

комітету

надіслати

до

Комітету

з

питань

законодавчого забезпечення та правоохоронної діяльності.
Прошу голосувати. Хто "за"? Проти? Утримався? Одноголосно.
Шановні колеги, я дуже вам всім вдячний і нашим колегам народним
депутатам которые сьогодні прийшли на наше засідання комітету і всім
фахівцям, які сьогодні висказали свою думку. Я впевнений, що наші колеги з
Комітету правоохоронної діяльності, законодавчого забезпечення, теж
приймуть позитивні висновки. Ми доопрацюємо, я думаю, що в першому
читанні він пройде, як кажуть, "на ура". А до другого читання ми
доопрацюємо, разом, наш комітет завжди готовий прийняти в засіданні
робочої группи для доопрацювання, члени нашого комітету. І я впевнений,
що цей законопроект він пройде у Верховній Раді конституційною більшістю
голосів.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Але б тільки не блокували трибуну. Ви до кого
звертаєтесь?
_______________. (Не чути)на момент прийняття цього закону залом,
запровадити (не чути).
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений це такий…

(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже слідуючий законопроект, я думаю, що Ірина
Степанівна з Іриною Миколаївною Сусловою, вони попрацюють із залом для
того, щоб не було насильства. Дякую всім за увагу. Наступне засідання
комітету буде 6 грудня 2016 року.
_______________. Дякуємо вам всім.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

