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Стамбульська конвенція для тих, хто приймає рішення: про що вона? Щ

о про неї необхідно знати? Чому її ратифікація Україною є на часі?

Про Конвенцію Ради Європи із запобігання 
насильству стосовно жінок та домашньому на-
сильству та боротьбу із цими явищами або Стам-
бульську конвенцію і, зокрема про необхідність її 
ратифікації Україною пишуть та говорять чимало. І 
ви зможете знайти брошури та публікації, які роз-
кривають різні аспекти змісту цього документа та 
стану його впровадження в законодавство України.

Але наше спілкування з різними групами фахів-
ців, спостереження та аналіз ситуації підказують, 
що, хоча більшість із них знайомі з ключовими ме-
седжами Конвенції, вони не приділяють при цьо-
му уваги її змістовним положенням, стандартам, 
принципам і підходам до попередження насиль-
ства та надання допомоги постраждалим. Така си-
туація зумовлює появу некоректного трактування 
тексту Стамбульської конвенції, її змісту та цілей. І 
як наслідок – складнощі з ратифікацією документа 
Україною, його політизація та штучні дискусії, які 
тривають вже не перший рік. І ці дискусії дуже мало 
спираються на текст документа, на його положення.

Варто зазначити, що такі дискусії поширені 
не лише в Україні, а й в інших країнах Ради Євро-
пи, які належать до східноєвропейських та півден-
ноєвропейських географічних груп, – у Вірменії, в 
Угорщині, Словаччині, Чехії, Литві, Латвії, Болгарії та 
інших, що пов’язується із сильним впливом на них 
Російської Федерації (РФ), яка використовує будь-я-
кі інструменти, аби залишити країни під своїм впли-
вом. До речі, РФ навіть не підписала Стамбульську 
конвенцію.

Підготовкою цієї публікації ми втілюємо наше 
прагнення до формування кращого розуміння Кон-
венції фахівцями та суспільством у цілому та її по-
дальшої ратифікації Верховною Радою України. 

Для цього не менше 226 депутатів мають про-
голосувати «за». І підтримка з боку експертного се-
редовища, фахівців, які вже на практиці втілюють 
положення Конвенції ще до її ратифікації, є дуже 
важливою. Йдеться про залучення до цього процесу 
широкого кола осіб, відповідальних за ухвалення 

https://rm.coe.int/cvavgu-jan2018-4-ua-web/16807874e0
https://la-strada.org.ua/download/shho-skazaty-tym-hto-maye-sumnivy-v-neobhidnosti-ratyfikatsiyi-stambulskoyi-konventsiyi
https://rm.coe.int/coe-istanbulconvention-brochure-ua-web/1680a152e0
https://rm.coe.int/ukr-2020-brochure-ic-myths-and-facts-ukr-25112020/1680a07ee9
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і? рішень, які окрім народних депутатів та депутаток 
України включають представників і представниць 
виконавчих органів влади на національному, ре-
гіональному та місцевому рівнях, депутатів і де-
путаток обласних та місцевих рад, інших уповно-
важених суб’єктів, які відповідають за розробку та 
реалізацію державної політики та здійснення за-
ходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, а також 
і широке громадянське суспільство, що бере участь 
у реалізації державної політики.

В основу цієї брошури покладені матеріали, підготовлені та обго-
ворені під час онлайн-дискусій, проведених ГО «Ла 
Страда-Україна» спільно з Урядовою уповноваже-
ною з питань ґендерної політики в рамках Проєкту 
«Подолання насильства щодо жінок в Україні через 
підвищення обізнаності про Стамбульську конвен-
цію та ґендерно зумовлене насильство», який ре-
алізовувався ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки 
Ради Європи. Дискусії проходили впродовж жовт-
ня-грудня 2021 р. та були спрямовані на підвищення 
обізнаності осіб, відповідальних за ухвалення рі-
шень, про стандарти та сферу дії Стамбульської кон-
венції, визначення того, чому необхідна ратифікація Конвенції Україною, 
а також обговорення їхньої ролі в забезпеченні комплексної імплемен-
тації Конвенції після її ратифікації.

Мета брошури – сприяти підвищенню обізнаності про те, що собою 
являє Стамбульська конвенція, на яких принципах ґрунтується, кого захи-
щає, які стандарти передбачає, а також якою мірою відповідні стандарти 
вже відображені чи не відображені в законодавстві України.  

Це допоможе робити свідомий вибір при ухваленні рішень, які ма-
ють велике значення для українок та українців, котрі потерпають від на-
сильства як у себе вдома, так і поза межами нашої країни, для поперед-
ження такого насильства та покарання винних у його скоєнні. 

Висловлюємо подяку за активну участь, експертні коментарі та про-
позиції Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, а 
також усім учасникам і учасницям експертних онлайн-дискусій.

https://rm.coe.int/cvavgu-jan2018-3-ua-web/16807874df
https://rm.coe.int/ukr-restraining-protection-orders-dv-report-ukraine/1680a03399
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СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ:  
ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ?

Що таке Стамбульська конвенція?
Конвенція Ради Європи із запобігання насильству стосовно жінок та 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами або Стамбульська 
конвенція – це всеосяжний міжнародно-правовий інструмент, основни-
ми цілями якого є боротьба з усіма формами ґендерно зумовленого на-
сильства, сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок та 
заохочення справжньої рівності між жінками та чоловіками.

Визнаючи Стамбульську конвенцію авторитетним джерелом міжна-
родного права з прав людини, Європейський суд з прав людини неодно-
разово посилався на стандарти, закріплені в ній, навіть виносив рішення 
щодо держав, які не ратифікували її, розглядаючи такі стандарти як за-
гальноприйняті  в європейському співтоваристві.

Чи в Стамбульській конвенції йдеться лише про жінок? 
Мова йде не лише про жінок. Але назва Конвенції акцентує увагу 

саме на їхніх проблемах. Це пов’язано з тим, що, як прописано в преам-
булі Конвенції, жінки та дівчата піддаються більшому ризикові насиль-
ства за ґендерною ознакою за чоловіків; насильство стосовно жінок як 
насильство за ґендерною ознакою має структурний характер та є одним 
із головних соціальних механізмів дискримінації жінок чоловіками; воно 
також являє собою головну перешкоду для досягнення рівності між жін-
ками та чоловіками. Тобто, виходячи з об’єктивної ситуації, за якої в пе-
реважній більшості випадків (90%) жінки та дівчата є постраждалими від 
ґендерно зумовленого насильства, саме вони першочергово потребують 
необхідного захисту з боку держави.

Чи той факт, що в Конвенції акцентується увага на жінках, 
означає, що чоловіки виключені з поля її захисту?

Ні, не означає.

По-перше, Стамбульська конвенція у своїй преамбулі визнає, що 
чоловіки також можуть потерпати від ґендерно зумовленого, зокрема 
домашнього, насильства.
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і? По-друге, той факт, що Стамбульська конвенція привертає увагу до 
проблеми насильства щодо жінок, не означає, що вона забороняє здійс-
нювати відповідний захист постраждалих чоловіків.

По-третє, ратифікуючи Стамбульську конвенцію, більшість держав 
роблять застереження, що застосовуватимуть положення Конвенції рів-
ною мірою для захисту як постраждалих жінок, так і постраждалих чо-
ловіків. 

Те ж саме стосується свободи держави у виборі підходу щодо того, 
як імплементувати Конвенцію в своє законодавство. Переважна біль-
шість держав обирає ґендерно «нейтральний» підхід та відповідно не 
розділяє чоловіків і  жінок, які постраждали від ґендерно зумовленого 
насильства, ухвалюючи спеціальне законодавство. 

Однак держави, що ратифікували Стамбульську конвенцію, вільні 
обрати й інший підхід. Тобто, оцінюючи фактичну ситуацію в країні та 
необхідність посиленого захисту жінок, вони можуть прийняти законо-
давство, яке акцентує увагу на захисті саме жінок. Так, у січні 2021 р. 
Північна Македонія ухвалила закон, який має назву «Закон щодо захисту 
та запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству»1.

Хто розробляв Стамбульську конвенцію?
Рада Європи активно займалась питаннями запобігання та протидії 

насильству стосовно жінок ще з 1990-х років. У 2002 р. Комітет Міністрів 
Ради Європи2 прийняв Рекомендацію Rec(2002)5 для держав-членів з 
питань захисту жінок від насильства3. З 2001 до 2009 рр. Парламентська 
асамблея Ради Європи ухвалила цілу низку резолюцій та рекомендацій 
щодо різних видів ґендерно зумовленого насильства, зокрема: Резолю-
цію 1247 (2001 р.) щодо каліцтва жіночих статевих органів, Резолюцію 
1582 (2002 р.) щодо домашнього насильства, Резолюцію 1327 (2003 р.) 
щодо так званих «злочинів в ім’я честі», Рекомендацію 1723 (2005 р.) 
щодо примусових шлюбів і примусу дітей до вступу в шлюб, Рекомен-
дацію 1777 (2007 р.) щодо посягань на статеву недоторканність особи з 
використанням її безпорадного стану внаслідок застосування лікарських 
препаратів, Резолюцію 1654 (2009 р.) про феміцид та Резолюцію 1691 
(2009 р.) про зґвалтування жінок, зокрема в шлюбі.

У 2008 р. Рада Європи створила експертний орган – Спеціальний 
комітет з питань запобігання й боротьби з насильством стосовно жінок 
і домашнім насильством (CAHVIO), який був сформований з представ-

1 https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/north-macedonia/ending-violence-against-women
2  Комітет Міністрів Ради Європи є керівним органом Організації. До його складу входять Міністри закор-
донних справ 47 держав-членів Ради Європи або їхні постійні представники.
3  https://rm.coe.int/09000016805e2612
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ників держав-членів Ради Європи. Перед Комітетом було поставлене 
завдання розробити спеціальний правовий інструмент із питань запо-
бігання та протидії насильству стосовно жінок. Робота над документом 
тривала з грудня 2008 р. до грудня 2010 р. 

Хто та коли ухвалював Конвенцію? 
Текст Конвенції був ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи 7 

квітня 2011 р. та відкритий до підписання 11 травня 2011 р.

Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 р.  по тому, як її ратифіку-
вали 10 держав. 

Яке відношення до цього мала Україна? 
Україна є державою-членом Ради Європи, тому представники нашої 

країни входять до складу органів цієї Організації, зокрема до Комітету 
Міністрів, який власне і приймав Конвенцію. Також Україна однією з пер-
ших підписала Стамбульську конвенцію. Сталося це 7 листопада 2011 р., 
тобто ще задовго до набрання Конвенцією чинності. 

Скільки країн ратифікували Конвенцію? Які це країни?
Станом на грудень 2021 р. 35 країн-членів Ради Європи ратифікува-

ли Конвенцію, ще 9 країн  підписали, однак не ратифікували її. Дві краї-
ни-члени Ради Європи (Азербайджан та Російська Федерація) не підпи-
сали та не ратифікували Конвенцію. Ще одна держава, Туреччина, в 2011 
році ратифікувала Конвенцію, але в 2021 році денонсувала її.

 

35

9

2 1

Країни  Ради Європи, які  ратифікували, 
підписали або денонсували  документ

Підписали та ратифікували Конвенцію

Підписали, але не ратифікували Конвенцію

Не підписали та не ратифікували Конвенцію

Підписали, ратифікували, але денонсували 
Конвенцію

Країни-члени РЄ, що підписали та ратифікували Стамбульську кон-
венцію: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Грузія, 
Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Ісландія, Італія, Кіпр, Ліхтен-
штейн, Люксембург, Північна Македонія, Мальта, Молдова, Монако,
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і? Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Португалія, Сан-Ма-
рино, Сербія, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швеція, 
Швейцарія.
Країни-члени РЄ, що підписали, але не ратифікували Стамбульську 
конвенцію, – Вірменія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія, Сло-
ваччина, Україна, Великобританія.
Країни-члени РЄ, що не підписали та не ратифікували Стамбульську 
конвенцію, – Азербайджан, Російська Федерація.
Країни-члени РЄ, що підписали, ратифікували, але згодом денонсували 
Стамбульську конвенцію,  –  Туреччина.

Європейський Союз підписав, але ще не ратифікував Стамбульську 
конвенцію

Чому Туреччина денонсувала Конвенцію?

Туреччина стала першою державою-членом Ради Європи, яка під-
писала та ратифікувала Стамбульську конвенцію. Однак свою другу на-
зву – «Стамбульська конвенція» – документ отримав не через особливий 
внесок цієї країни до процесу її розробки та прийняття, а лише через 
те, що Конвенція була ухвалена в Стамбулі. Це є поширеною практикою 
в міжнародному праві – закріплювати другу назву конвенцій за місцем 
їхнього прийняття. Наприклад, Конвенція Ради Європи про захист дітей 
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства була прийнята 
в місті Ланцароте (Італія) і отримала назву «Ланцаротська конвенція». 
Статут міжнародного кримінального суду був прийнятий у м. Рим, тож 
отримав назву «Римський статут». 

Чим обумовлена активність Туреччини, яка ратифікувала Конвенцію 
найпершою серед інших країн? Це зумовила низка політичних та право-
вих факторів, які діяли в країні на той час. Одним із них можна назвати 
прагнення держави поліпшити свій імідж перед Радою Європи, зокрема 
з огляду на низку рішень Європейського суду з прав людини про пору-
шення Туреччиною прав жінок та неможливості захистити їх від домаш-
нього насильства (наприклад, Opuz v. Turkey (2009 р.)).

Чому Туреччина вирішила денонсувати Конвенцію 2021 р.? На це та-
кож була низка політичних причин, насамперед пов’язаних із діяльністю 
консервативних течій та антиґендерних рухів. Але багато експертів ста-
вить під сумнів законність такого рішення про денонсацію з огляду на те, 
що воно ухвалювалося з порушенням процедури. Оскільки ратифікація 
договору здійснюється вищим законодавчим органом, то саме Великі 
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національні збори (парламент) Туреччини, а не одноосібно Президент 
(як це фактично відбулося) мав приймати відповідне рішення про вихід 
країни з даного договору.

Як вдалося ратифікувати Конвенцію нашій сусідці Молдові?

Молдова підписала Стамбульську конвенцію 6 лютого 2017 р. та ра-
тифікувала її 14 жовтня 2021 р. На момент підписання та ратифікації Кон-
венції ситуація з протидією домашньому та ґендерно зумовленому на-
сильству в цій країні була непростою. Законодавство та правозастосовна 
практика з питань протидії насильству були недосконалими, внаслідок 
чого Європейський суд з прав людини виніс низку рішень проти Молдо-
ви у цій сфері (наприклад, 2013 р.  – Eremia and Others v. the Republic of 
Moldova, B. v. the Republic of Moldovа; Mudric v. The Republic of Moldova, 
N.A. v. the Republic of Moldova; 2014 р. – T.M. and C.M. v. the Republic of 
Moldovа; 2020 р. – Munteanu v. the Republic of Moldova).  

Що посприяло ратифікації Конвенції? Важливу роль у даному про-
цесі зіграв політичний чинник. Зокрема, підтримка чинної Президент-
ки країни Маї Санду та політичної партії «Дія і Солідарність», яку вона 
очолює. Партія має демократичну та проєвропейську спрямованість і 
перемогла на виборах до Парламенту Молдови в липні 2021 року. Ра-
тифікацію Стамбульської конвенції Молдовою підтримали 54 депутати 
(із загальної кількості  101). Всі вони – представники партії «Дія і Солідар-
ність». Ратифікацію Стамбульскої конвенції Молдовою активно підтри-
мувало також громадянське суспільство, окремі представники якого 
увійшли до складу нового уряду. Натомість депутати комуністичного та 
соціалістичного блоків не підтримували ратифікації Конвенції та на знак 
протесту вийшли із зали засідань, коли відбувалось голосування. Через 
декілька місяців після ратифікації, вони навіть звернулись до Конститу-
ційного Суду Молдови, однак суд підтвердив, що Стамбульська конвен-
ція відповідає нормам Конституції країни.

Яку термінологію використовує Стамбульська конвенція?

У Стамбульській конвенції закріплюється ряд визначень, які допомага-
ють окреслити її зміст та сформувати підходи до політики з попередження 
насильства, надання допомоги постраждалим та покарання кривдників.

У першу чергу це такі поняття, як «насильство стосовно жінок», «на-
сильство стосовно жінок за ґендерною ознакою», «домашнє насильство».
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і? «Домашнє насильство»

Стаття 3
Домашнє насильство – всі акти фізичного, сексуального, психологічно-
го або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах 
місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або 
партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому 
самому місці, що й жертва, чи ні, або незалежно від того, чи проживав 
правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні.

Якщо порівняти визначення «домашнього насильства» в Стамбуль-
ській конвенції та  в українському законодавстві (зокрема в ст. 1 Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»), мож-
на помітити, що вони практично ідентичні. Разом із тим, до прийняття 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
наприкінці 2017 р., який фактично базується на положеннях Стамбульсь-
кої конвенції, в українському законодавстві використовувався альтерна-
тивний термін – «насильство в сім’ї». Визначення останнього терміну не 
збігалося з визначенням у Конвенції. Зрештою від терміну «насильство 
в сім’ї» та відповідного йому визначення вирішили відмовитись. Даний 
термін був надто вузьким та не враховував можливості насильства між 
особами, які були, але перестали бути однією сім’єю, а також між осо-
бами, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом, але при 
цьому не є та не були сім’єю. Обидва ці аспекти наразі враховані при 
визначенні поняття «домашнього насильства».

«Насильство стосовно жінок», «ґендерно зумовлене насильство» 
та «насильство за ознакою статі»

Стаття 3
Насильство стосовно жінок – порушення прав людини й форма дис-
кримінації стосовно жінок, означає всі акти насильства стосовно жі-
нок за ґендерною ознакою, результатом яких є або може бути фізична, 
сексуальна, психологічна або економічна шкода  чи страждання щодо 
жінок, зокрема погрози таких дій, примус або свавільне позбавлення 
волі, незалежно від того, чи відбувається це в публічному або в приват-
ному житті.
Насильство стосовно жінок за ґендерною ознакою – насильство, яке 
спрямоване проти жінки через те, що вона є жінкою, або яке зачіпає 
жінок непропорційно.
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У Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків» наводиться таке поняття як «насильство за ознакою статі»: 

насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через 
їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні 
уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чо-
ловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпа-
ють їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної 
або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у 
публічному або приватному житті (ст. 1 Закону України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

Чи є наслідком ратифікації Стамбульської конвенції 
зобов'язання держави закріпити в законодавстві термін 
«ґендер» на противагу терміну «стать»?

Ні, не є. 

Конвенція лише вимагає правильно відобразити сутність тих явищ, 
зокрема форм насильства, на захист від яких вона спрямована. Тобто ін-
корпоруючи поняття «насильство за ґендерною ознакою» у внутрішнє 
законодавство, держави мають належним чином відобразити той факт, 
що  підставою такого насильства можуть бути не лише біологічні харак-
теристики людини, але й соціальні, тобто ті, які визначає для людини 
соціум.

Які види ґендерно зумовленого насильства визначені  
в Стамбульській конвенції?

У Стамбульській конвенції закріплений перелік окремих форм ґен-
дерно зумовленого насильства. Він не є вичерпним, однак держави, які 
ратифікували Конвенцію, мають забезпечити криміналізацію цих форм 
насильства у своєму національному законодавстві. 

Окрім домашнього насильства Стамбульська конвенція визначає 
такі види ґендерно зумовленого насильства, як:

- сексуальне насильство, зокрема зґвалтування, 

- примусовий шлюб, 

- каліцтво жіночих геніталій (жіноча генітальна мутиляція), 

- примусовий аборт, 

- примусова стерилізація, 

- сексуальні домагання, 

- сталкінг (переслідування), 

- злочини, вчинені в ім’я так званої «честі».
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С т а т т я 36
Сексуальне насильство, зокрема зґвалтування:
а) здійснення, без згоди, вагінального, анального або орального про-
никнення сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням 
будь-якої частини тіла або предмета; 
b) здійснення, без згоди, інших актів сексуального характеру з особою; 
с) примушування іншої особи до здійснення, без згоди, актів сексуально-
го характеру з  третьою особою. 

Окрім закріплення визначення сексуального насильства Стамбуль-
ська конвенція встановлює особливий стандарт, відповідно до якого дії 
сексуального характеру визначаються порушенням за відсутності до-
бровільної згоди потерпілої особи, навіть якщо потерпіла особа є до-
рослою.

Це означає, що не важливо, чи застосовував кривдник фізичний або 
психологічний примус до постраждалої особи, чи опиралася така особа 
кривднику, чи опиралася «недостатньо», адже не могла цього робити 
через страх тощо. Важливо лише те, що постраждала особа НЕ надавала 
кривднику добровільної згоди на статевий акт або будь-які інші дії сек-
суального характеру.  

Добровільна згода – це згода, надана добровільно як результат вільно-
го волевиявлення особи, що оцінюється в контексті супутніх обставин.

Наприкінці 2017 р. Україна внесла зміни до Кримінального кодексу 
України4, відповідно до яких поняття сексуального насильства та зґвалту-
вання було повністю узгоджене з визначенням Стамбульської конвенції. 
Також в національне кримінальне законодавство був запроваджений 
стандарт добровільної згоди. 

Разом із тим, за повідомленнями громадських організацій, пра-
воохоронні та судові органи в Україні ще не на повну міру готові до за-
стосування відповідного стандарту при розгляді відповідної категорії 
справ, що на практиці призводить до відмови постраждалим у відкритті 
кримінальних проваджень, застосування надто високих стандартів до-
казування при судовому розгляді таких справ тощо.

4 Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів Украї-
ни з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227-VIII від 6 грудня 2017 р
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Історія з Національної гарячої лінії з попередження домашнього насиль-
ства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, яка працює на базі ГО 
«Ла Страда-Україна».
На Національну гарячу лінію звернулася дівчина. Вона нещодавно переї-
хала до нового міста, де нікого не знала, її родина мешкала за кордо-
ном. Впродовж трьох останніх місяців вона зустрічалася з хлопцем в 
цьому місті, жила в його квартирі. Хоча вони перебували у стосунках, 
хлопець час від часу примушував дівчину до статевого акту. Коли вона 
відмовлялася, він на це не зважав, в окремих випадках вдавався до по-
гроз. Врешті-решт дівчина змогла втекти від нього. Коли вона зверну-
лася до поліції та розповіла свою історію, провадження відкрили лише 
за фактом домашнього насильства, не побачивши ознак сексуального 
насильства або зґвалтування, оскільки дівчина добровільно була в сто-
сунках із кривдником. Судово-медичну експертизу для підтвердження 
факту зґвалтування також не призначили.

Стамбульська конвенція детально не врегульовує питання сексу-
ального насильства щодо дітей, хоча в ній і закріплені окремі стандарти 
захисту дітей, які постраждали від такого насильства. Даному питанню 
присвячений інший інструмент Ради Європи, стороною якого є Україна, – 
Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
насильства або Ланцаротська конвенція.  

Примусовий шлюб 

С т а т т я 37
Примусовий шлюб – умисна поведінка, яка полягає в примушуванні до-
рослого або дитини до вступу в шлюб, включаючи заманювання дорос-
лого або дитини на територію Сторони Конвенції або держави іншої, 
ніж та, в якій він чи вона проживає, для примушування цього дорослого 
або дитини до вступу в шлюб.

Примусові шлюби є проблемою, від якої досі потерпає значна ча-
стина населення різних країн. Станом на 2016 р. 15,4 млн людей у світі 
проживали в ситуації примусового шлюбу5. Хоча чоловіки також можуть 
стати жертвами цього порушення, 88% постраждалих від нього – жінки 
та дівчата. Проблема примусових шлюбів тісно пов’язана з проблемою 
дитячих шлюбів. Принаймні 37% постраждалих від примусових шлюбів 
не досягли 18 років на час укладення шлюбу. 

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_ 
575479.pdf
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і? Нещодавно злочин примушування до шлюбу було включено до 
Кримінального кодексу України (стаття 151-2). Однак за декілька років 
жодного такого правопорушення поліція не зафіксувала і вироки за да-
ною категорією правопорушень також не виносилися6. Це може бути на-
слідком високої латентності таких правопорушень, перешкод у доступі 
до правосуддя самих постраждалих, а також  свідчити про недостатню 
увагу та брак ґендерної чутливості з боку правоохоронних органів для 
виявлення таких злочинів.

Дослідники зазначають, що в ромських спільнотах України досі існують 
практики примусових шлюбів, наприклад, у формі викрадення нарече-
ної.
«Одна ромська респондентка, заміжня з раннього віку, під час інтерв’ю 
розповіла власну історію примусового шлюбу; зазнавши такої форми 
насилля, вона змушена була переїхати до іншого регіону України, адже 
її власне бажання вийти заміж за коханого всупереч забороні батьків і 
втеча з ним було сприйняте як велика ганьба для місцевої спільноти. 
До того ж і мама респондентки свого часу була викрадена батьком і 
примусово віддана у шлюб»7. 

Від проблеми примусових шлюбів можуть потерпати не лише жінки 
та дівчата, що проживають в Україні, але й ті українки, які перебувають 
за кордоном, особливо в країнах, де ця форма насильства є більш поши-
реною.

Так, за даними Державної міграційної служби8, станом на 2019 р. 
у тих країнах, де поширені примусові шлюби (зокрема в Марокко, Са-
удівській Аравії, ПАР, Пакистані, Китаї, Ірані, Іраку, Індії, Ефіопії)9 на 
консульському обліку перебувало понад  1 600 громадян і громадянок 
України (і ці дані не відображають тих, які проживають у цих країнах, але 
не стали на консульський облік).

6  https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
7  Марценюк Т. О. Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується в ранньому віці? / Т. О. Марценюк // 
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2014. – Т. 161. – С. 83-90. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/ 
bitstream/handle/123456789/3201/Martseniuk_Ranni_shliuby_v_Ukraini%20.pdf;jsessionid=BE28CD758EE 
3EA983F3B28ACD30923F3?sequence=1
8  https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2019.pdf, с. 59.
9 https://www.statista.com/statistics/1226532/countries-with-the-highest-child-marriage-rate/
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о про неї необхідно знати? Чому її ратифікація Україною є на часі?

Каліцтво жіночих геніталій (або жіноча генітальна мутиляція)

С т а т т я 38
Каліцтво жіночих геніталій – видалення, інфібуляція або здійснення 
будь-якого іншого каліцтва в цілому або частково великих статевих 
губ, малих статевих губ або клітора.

За оцінками ВООЗ10 до 200 млн жінок у дівчат у світі пройшли 
генітальну мутиляцію. У більшості випадків каліцтво жіночих статевих 
органів здійснюється як релігійна чи культурна практика. 

Здійснення каліцтва жіночих статевих органів, навіть якщо воно 
проводиться в стерильних медичних умовах, несе загрозу фізичному та 
психологічному здоров’ю жінок і дівчат. Оскільки в більшості випадків 
мутиляції піддаються маленькі, часто новонароджені дівчатка, загроза 
летальних випадків та довготермінові негативні наслідки для здоров’я 
збільшуються в рази. Існують підвищені ризики тяжкої кровотечі, усклад-
нення сечовипускання, утворення кіст, інфекцій, болю під час статевого 
акту, ускладнення дітонародження тощо.

Практика каліцтва жіночих геніталій дозволяє контролювати жіно-
чу сексуальність. Вона є крайньою формою дискримінації щодо жінок 
і пов’язана з порушенням цілої низки прав людини, таких як право на 
здоров’я, безпеку та особисту недоторканність, право бути вільною від 
катування та жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність, по-
водження, право на життя (у випадку настання смерті) тощо.

Поширеність жіночої генітальної мутиляції (ЖГМ) у світі

10 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation



16
Ст

ам
бу

ль
сь

ка
 ко

нв
ен

ція
 дл

я т
их

, хт
о п

ри
йм

ає
 рі

ше
нн

я: 
пр

о щ
о в

он
а?

 Щ
о п

ро
 не

ї н
ео

бх
ідн

о з
на

ти
? Ч

ом
у її

 ра
ти

фік
ац

ія 
Ук

ра
їно

ю 
є н

а ч
ас

і? Як можна побачити з вищенаведеної карти, практика жіночої 
генітальної мутиляції поширена переважно в країнах Африки, Азії та 
Близького Сходу. Чимало українців та українок їздять на відпочинок чи 
у справах до країн, де абсолютна більшість жіночого населення зазнала 
цієї жахливої операції. Прикладом є така популярна серед українських 
туристів країна, як Єгипет, де 27,2 млн дівчат та жінок були піддані калі-
цтву статевих органів.

Також багато українок із дітьми, народженими від іноземців, про-
живають у країнах, де поширена відповідна практика. Тож час від часу 
надходять повідомлення про те, що діти таких жінок, які також є грома-
дянками України, піддаються жіночій генітальній мутиляції. 

Крім того, можливі ситуації здійснення такої практики в середови-
щі мігрантів, які прибули до України з відповідних країн. Так, за даними 
Державної міграційної служби11, станом на 2019 р. в Україні навчались 
18 429 студентів з Індії, 4 379 – з Нігерії, 3 499 – з Єгипту. Станом на гру-
день 2019 р. в Україні проживали 2 096 біженців та осіб, яким надано 
додатковий захист, переважна більшість із них – вихідці з Афганістану 
(985 осіб) та Сирії (446 осіб), де практика жіночої генітальної мутиляції 
є досить поширеною. Однак наразі державні органи України не ведуть 
офіційної статистики, яка б дозволяла оцінити поширеність згаданої про-
блеми всередині країни.

Після внесення законодавчих змін у 2017 році каліцтво статевих ор-
ганів було визначено як злочин та віднесено до статті 121 Криміналь-
ного кодексу України як різновид тяжких тілесних ушкоджень12. Однак 
відповідні зміни не були внесені до Правил судово-медичного визначен-
ня ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, що є перешкодою для прак-
тичного застосування даного положення. Наразі складно відслідкувати, 
чи в Україні ведуться кримінальні провадження щодо даного правопору-
шення, оскільки статистика з відкритих джерел13 містить дані лише про 
вчинення тяжких тілесних ушкоджень, без розбивки за категоріями цих 
ушкоджень.

11 https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2019.pdf
12  Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені Наказом 
МОЗ N 6 від 17.01.95.
13 Наприклад, статистика на сайті Офісу Генерального прокурора: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
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Примусовий аборт 

С т а т т я 39
Примусовий аборт – проведення аборту жінці без її попередньої та ін-
формованої згоди. 

Хоча примушування до аборту є кримінальним правопорушенням 
відповідно до Кримінального кодексу України (стаття 134), провадження 
щодо даного злочину, а також судові вироки за відповідною статтею в 
Україні наразі відсутні14. Однак це говорить не про відсутність проблеми, 
радше про недоліки в її ідентифікації.

Так, громадські організації час від часу фіксують повідомлення про 
примушування до абортів. Зокрема, подібні звернення надходять на На-
ціональну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі 
людьми та ґендерної дискримінації, яка працює на базі ГО «Ла Страда-У-
країна».

 Найбільш разючим фактом є той, що найчастіше від подібного при-
мусу страждають такі особливо вразливі категорії, як недієздатні жінки 
та жінки з інвалідністю, неповнолітні дівчата та жінки, котрі належать 
до певних етнічних груп,  які зазвичай мають менше можливостей, щоб 
протистояти відповідному примусу. Примушування до абортів, зокрема 
неповнолітніх дівчат, має місце і в системі інтернатних закладів України.

Так, в медіа повідомлялось про випадок, коли керівництво інтернату 
тиснуло на 16-річну вихованку, щоб вона зробила аборт. Впродовж кіль-
кох днів в ізоляторі інтернату дівчину годували абортивними препа-
ратами. Після цього її доправили до лікарні для штучного переривання 
вагітності. Дівчина хотіла зберегти дитину. Керівництво інтернату 
вирішило не повідомляти про ситуацію службу у справах дітей. Зреш-
тою справа була взята під особистий  контроль Офісом Уповноважено-
го Президента України з прав дитини15.

14 https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
15 https://www.unian.ua/society/primusoviy-abort-16-richniy-vihovanci-internatu-zrobili-abort-novini-ukra 
jini-11384080.html
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і? Примусова стерилізація

С т а т т я 39
Примусова стерилізація – проведення хірургічного втручання, метою 
або наслідком якого є припинення здатності жінки до природної репро-
дукції без її попередньої та інформованої згоди або розуміння процеду-
ри.

Хоча багато хто вважає, що проблема примусової стерилізації давно 
відійшла в минуле та стала просто жахливим спогадом ХХ століття, нас-
правді від примусової стерилізації все ще продовжують непропорційно 
страждати жінки, особливо жінки та дівчата з вразливих груп. Зокрема 
це особи, які мають інвалідність, розумові вади чи належать до певних 
етнічних груп, ВІЛ-позитивні, трансґендерні особи тощо.

В Україні криміналізована примусова стерилізація (стаття 134 
Кримінального кодексу). Однак провадження та вироки щодо даного 
злочину відсутні16. Така статистика не свідчить про повну відсутність про-
блеми, радше про її латентність.

За даними опитування, проведеного серед 2 200 ВІЛ-інфікованих 
осіб, які живуть в Україні, 1% респондентів (а це близько двох десят-
ків осіб!) відповіли, що на них тиснули та спонукали пройти стерилі-
зацію та/або провели стерилізацію без їхнього відома чи згоди17. 

Донедавна українське законодавство дозволяло стерилізацію 
недієздатних осіб без їхньої згоди, але за наявності згоди їхніх опікунів. 
Можливість проведення такої процедури пояснювали необхідністю 
захистити недієздатну особу від небажаної вагітності та сексуального 
насильства. Така практика протирічила міжнародним стандартам та по-
рушувала права людини. Тому в 2017 р. відповідне законодавче поло-
ження було скасоване як дискримінаційне. Разом з тим, в Україні досі не 
була прийнята детальна процедура отримання згоди на стерилізацію з 
боку недієздатної особи. Це є проблемою, адже немає можливості пере-
свідчитися, чи особа погоджується на це добровільнно, що на практиці 
може призвести до нових випадків примусової стерилізації. 

16  https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html 
17 https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf, с. 
66
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Сексуальне домагання

С т а т т я 40
Сексуальне домагання – будь-яка форма небажаної вербальної, невер-
бальної або фізичної поведінки сексуального характеру, метою або на-
слідком якої є порушення гідності особи, зокрема шляхом  створення 
залякувального, ворожого, принизливого або образливого середовища. 

Хоча визначення «сексуальне домагання» закріплене в українсько-
му законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», воно має досить обмежений 
характер порівняно з визначенням Стамбульської конвенції. Зокрема 
сексуальними домаганнями, згідно з законодавством України, розгля-
даються лише випадки таких домагань на робочому місці, коли жертва 
та кривдник перебувають у відносинах підпорядкування (трудового, ма-
теріального тощо). Згідно зі стандартом Стамбульської конвенції, сексу-
альні домагання не обмежуються сферою роботи і можуть мати місце 
будь-де – в громадському транспорті, на зупинці, в парку, магазині, на-
вчальному закладі, в мережі Інтернет і вчинятися будь-ким – начальни-
ком, колегою, підлеглим, знайомою, незнайомою людиною, друзями. 

Стамбульська конвенція визнає серйозність сексуальних домагань 
та заохочує держави встановити кримінальну відповідальність за це пра-
вопорушення. Однак наразі в українському законодавстві не встановле-
но кримінальної відповідальності за сексуальні домагання. І це попри 
те, що сексуальні домагання є найпоширенішим видом ґендерно зумов-
леного насильства в Україні (після домашнього насильства), жертвами 
якого, лише за приблизними оцінками, є 49% жінок та дівчат віком від 15 
років (і 17% – лише за останній рік)18.

Історія з Національної гарячої лінії з попередження домашнього насиль-
ства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, яка працює на базі ГО 
«Ла Страда-Україна».
На Національну гарячу лінію звернулася жінка. Вона розповіла про те, як 
їхала на роботу і в переповненій маршрутці до неї почав притискатися 
чоловік. По тому як жінка зробила зауваження, він не припинив своїх дій, 
а почав робити це ще активніше.

18 https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf
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Коли вона голосно попросила його зупинитися та звернулася по до-
помогу до інших пасажирів, він почав торкатися ще й руками. Жінка 
викликала поліцію, а водій зупинив маршрутку на зупинці та дочекався 
правоохоронців. Коли вона вийшла з маршрутки, поліцейські попросили 
вийти її кривдника, і маршрутка поїхала далі. Але, після спілкування з 
кривдником та постраждалою, представники поліції сказали, що нічого 
не трапилося взагалі, постраждала не вміє сприймати нормально за-
лицяння та відволікає їх від роботи. Коли жінка зі сльозами спробувала 
заперечити, їй сказали, що притягнуть її до відповідальності за хибний 
виклик. 

Із розвитком Інтернет-технологій набуває поширення ґендерно зу-
мовлене насильство, і особливо сексуальні домагання, з використанням 
мережі Інтернет. Через дуже вузьке визначення поняття сексуальних до-
магань в українському законодавстві випадки онлайн-домагань не мо-
жуть бути класифіковані як такі. Тим часом Комітет ГРЕВІО, який є моніто-
ринговим механізмом Стамбульської конвенції, нещодавно ухвалив 
Загальну рекомендацію №1, присвячену питанням цифрового виміру 
насильства стосовно жінок, де порушив і питання сексуальних домагань 
та сталкінгу, які здійснюються онлайн19.

19  https://rm.coe.int/grevio-2021-20-first-general-recommendation-ukr/1680a4ad92
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Стамбульська конвенція для тих, хто приймає рішення: про що вона? Щ

о про неї необхідно знати? Чому її ратифікація Україною є на часі?

Переслідування (Сталкінг)

С т а т т я 34
Переслідування – умисна поведінка, яка полягає в неодноразовому вчи-
ненні загрозливих дій стосовно іншої особи, що змушують її непокоїти-
ся за свою безпеку. 

Як і сексуальні домагання, сталкінг є дуже поширеним видом на-
сильства в Україні, від якого, за даними громадських організацій, потер-
пає кожна десята жінка20.

Однак переважна більшість населення нашої країни мало знає про 
такий вид насильства. А коли щось і чула, то – з соціальних мереж та від 
громадських організацій. Головною причиною є те, що визначення цього 
діяння наразі не існує в нашому законодавстві. Сталкінг досі не визнаєть-
ся злочином в Україні, а офіційна статистика щодо його поширеності дер-
жавними органами не збирається.

Сталкінг може мати багато проявів: стеження за особою, небажа-
не спілкування з особою або доведення до її відома факту, що за нею 
стежать. Сталкінг може бути як фізичним (кривдник з’являється на місці 
роботи, навчання особи, в інших місцях, які вона відвідує, псує її май-
но, погрожує або виявляє насильство щодо близьких осіб або домашніх 
тварин), так і віртуальним (здійснюватися через мережу Інтернет, напри-
клад, кривдник переслідує особу в соціальних мережах, насилає образ-
ливі повідомлення, поширює неправдиву інформацію або інформацію, 
на поширення якої особа не давала згоди, наприклад, розсилання інтим-
них фото тощо).

Сталкінг може мати багато форм і не вичерпується наведеними 
вище прикладами. Особливо поширеним, зокрема в умовах пандемії 
COVID-19, стало переслідування з використанням Інтернет-технологій. 

 

20  https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf
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Історія з Національної гарячої лінії з попередження домашнього насиль-
ства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, яка працює на базі ГО 
«Ла Страда-Україна».
Жінка, яка звернулася на Національну гарячу лінію, розповіла про те, 
що водій, який колись працював на її родину, після звільнення почав її пе-
реслідувати та погрожувати насильством щодо її дітей, чоловіка та 
батьків. Водій знав, де проживають члени її родини, і жінка мала реаль-
ні підстави боятися, що він може завдати їм шкоди.
Ще одне звернення надійшло від жінки, котра кілька місяців зустріча-
лася з чоловіком, який згодом почав виявляти агресію до неї та її дити-
ни. Щоб убезпечитися, жінка змушена була виїхати за кордон. Однак 
на цьому історія не завершилася. Чоловік отримав доступ до акаунта 
жінки в соціальних мережах і від її імені почав розсилати образливі пові-
домлення її друзям, знайомим, членам сім’ї, роботодавцю. Також він 
розмістив від імені жінки її інтимні фото разом з її персональними да-
ними на сайтах знайомств. Дії чоловіка спрямовувалися не лише проти 
самої жінки, але також проти її дитини.

Зі сталкінгом зіштовхуються не лише пересічні громадяни, але і зір-
ки.Так, нещодавно про випадок сталкінгу повідомила відома українсь-
ка співачка21. Поліція затримала кривдника. Оскільки в Кримінальному 
кодексі України відсутня окрема стаття щодо сталкінгу, дії порушника 
кваліфікували як погрозу вбивством.

Як і в Україні,  багатьох європейських державах до ратифікації Стам-
бульської конвенції не існувало визначення сталкінгу і це порушення не 
було криміналізоване. Однак дана проблема була вирішена після ра-
тифікації країнами Стамбульської конвенції. Це є ще одним свідченням 
необхідності ратифікувати Стамбульську конвенцію Україною.

21  https://stars.segodnya.ua/ua/stars/ukrainian/policiya-zaderzhala-stalkera-zlaty-ognevich-emu-grozit-do-
dvuh-let-ogranichenie-svobody-1598314.html
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о про неї необхідно знати? Чому її ратифікація Україною є на часі?

Злочини, вчинені в ім’я так званої «честі»

С т а т т я 42
Злочини, вчинені в ім’я так званої «честі».

При вчиненні ґендерно зумовленого насильства культура, звичаї, релі-
гія, традиція або так звана «честь» не можуть розглядалися як його 
виправдання. Це поширюється, зокрема, на заяви про те, що жертва 
порушила культурні, релігійні, соціальні чи традиційні норми або звичаї 
належної для даного соціуму поведінки.

Злочини в ім’я так званої «честі» вчиняються щодо особи членами її 
родини або спільнотою з метою захисту того, що, на їхню думку, є їхньою 
«честю». При цьому під розумінням «честі» може критися широке коло 
понять – від релігійних, культурних чи класових звичаїв або підвалин пев-
ної спільноти до «неприйнятності» сексуальної орієнтації або виявлення 
сексуальної автономії жертви. З усіх видів ґендерно зумовленого насиль-
ства даний вид є найнебезпечнішим через те, що кривдником виступає не 
одна особа, а група осіб, ціла родина чи спільнота, які прямо підбурюють 
або принаймні схвалюють вчинення таких дій. Саме цим злочини в ім’я 
так званої «честі» відрізняються від домашнього насильства, коли кривд-
ник вчиняє насильство ізольовано, «за зачиненими дверима».

Злочини в ім’я так званої «честі» вчиняються в різних країнах світу. 
Ґрунтуючись на традиціях і звичаях окремих етнічних груп і народів, завдя-
ки активним міграційним процесам вони відбуваються в усіх країнах світу, 
зокрема і в Україні. 

Хоча такі злочини не криміналізовані в Україні і статистика щодо їх 
поширеності також не збирається, повідомлення про такі випадки на те-
риторії України були зафіксовані Національною гарячою лінією з поперед-
ження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискриміна-
ції, яка працює на базі ГО «Ла Страда-Україна». Від злочинів в ім’я так 
званої «честі» можуть страждати мігранти, вихідці з країн, де така практи-
ка поширена, які вже стали громадянами та громадянками України, члени 
їхніх сімей, а також громадяни та громадянки України, які перебувають у 
відповідних країнах.
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і? Чи деталізовано в українському законодавстві, які види 
насильства належать до категорії «насильство за ознакою 
статі»? Які практичні наслідки з цього випливають?

В Стамбульській конвенції наведений перелік (хоч і невичерпний) 
тих діянь, які є видами ґендерно зумовленого насильства. Водночас в 
українському законодавстві відсутній такий деталізований перелік по 
відношенню до «насильства за ознакою статі». Останній термін викори-
стовується в різних законах та підзаконних нормативно-правових актах, і 
відсутність відповідної деталізації призводить до низки практичних про-
блем. Зокрема:  

• суб’єктам, які здійснюють реагування на випадки насильства 
за ознакою статі, складно ідентифікувати, чи підпадає відповід-
ний прояв насильства під це поняття (наприклад, при застосу-
ванні поліцією ст. 173-2 КУпАП, при винесенні судами обмежу-
вальних приписів при вчиненні насильства за ознакою статі);

• загальним та спеціалізованим службам підтримки постражда-
лих, центрам безоплатної правової допомоги складно іден-
тифікувати постраждалих від таких діянь та відповідно надати 
їм соціальні послуги, безоплатну вторинну правову допомогу 
тощо.
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о про неї необхідно знати? Чому її ратифікація Україною є на часі?

СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ:  
КОГО ВОНА СТОСУЄТЬСЯ?

На початку брошури ми звертали увагу, що Конвенція Ради Європи 
із запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами, як видно з її назви, спрямована на захист 
від насильства насамперед жінок. Але не лише їх – чоловіки та хлопці, 
які потерпають від домашнього насильства, також підпадають під захист 
Конвенції. 

Водночас наразі питання різних видів ґендерно зумовленого на-
сильства по відношенню до чоловіків опрацьоване недостатньо. На-
приклад, так звана «дідовщина», яка була поширена в совєтській армії і 
відлуння якої залишається й нині в Україні, є одним з різновидів ґендер-
но зумовленого насильства стосовно чоловіків, яке коїться чоловіками. І 
це засвідчує, що ґендерно зумовлене насильство є не лише насильством 
чоловіків проти жінок або жінок проти чоловіків. Кривдником та кривд-
ницею можуть бути чоловік по відношенню до чоловіка та жінка по від-
ношенню до жінки. 

Особливо це стосується вразливих груп. Уразливими особи стають 
тому, що через ситуацію, в якій перебувають, вони мають менше можли-
востей себе захистити. Тому кривднику легше здійснювати насильство і 
він відчуває, що зможе уникнути покарання.

До вразливих груп, відповідно до Конвенції, належать:

• вагітні жінки;

• жінки з маленькими дітьми;

• жінки та дівчата з інвалідністю, включаючи осіб з розумовими 
розладами;

• жінки та дівчата, які проживають у сільській та віддаленій міс-
цевості;

• жінки, які мають алкогольну чи наркотичну залежність;

• жінки, які займаються проституцією;

• жінки та дівчата, що належать до національних чи етнічних 
меншин;

• мігрантки, зокрема особи без документів, та біженки;

• геї, лесбійки, бісексуальні та трансґендерні особи;

• жінки із ВІЛ-позитивним статусом;
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і? • безхатченки;

• діти (дівчатка та хлопчики);

• жінки літнього віку.

Стамбульська конвенція закликає держави зважати на особливі 
потреби вразливих осіб. Однак наразі вони недостатньо враховані в 
українському законодавстві. 

Ще однією вразливою групою, якої немає у вищезазначеному пе-
реліку, але згадка про яку міститься в Конвенції, є громадяни та гро-
мадянки держави-сторони Конвенції, які постійно проживають або 
довготривало перебувають за кордоном, наприклад, з метою навчан-
ня чи роботи. Зокрема Стамбульська конвенція передбачає, що Сторо-
ни конвенції мають забезпечувати консульський та інший захист їхнім 
громадянам та громадянкам, які перебувають за кордоном і постра-
ждали від ґендерно зумовленого насильства.  

Наразі консульські установи України не віднесені до переліку суб’єк-
тів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі. Тобто відповідний стандарт Конвенції не був відображе-
ний в українському законодавстві.

Стамбульська конвенція робить окремий акцент на дітях, які стра-
ждають від насильства. Вона передбачає низку стандартів, безпосеред-
ньо спрямованих на захист таких дітей. Йдеться, наприклад, про те, що: 

• держави мають застосовувати комплексний підхід при здійс-
ненні захисту постраждалих, обов’язково враховуючи відноси-
ни між кривдниками, постраждалими та дітьми;

• при наданні допомоги постраждалим мають враховуватися по-
треби вразливих осіб, і особливе місце серед таких осіб посіда-
ють діти;

• спеціалізовані служби підтримки, включаючи притулки, мають 
бути пристосовані до потреб жінок із дітьми;

• при розгляді питань встановлення опіки над дітьми чи прав 
відвідування мають братися до уваги всі випадки насильства, і, 
відповідно, безпека дітей не повинна опинятися під загрозою;

• вчинення насильства стосовно дитини або в її присутності має 
розглядатися як обтяжуюча обставина при винесенні покаран-
ня кривднику; 

• щоб допомогти дітям-свідкам насильства пережити його не-
гативні психологічні наслідки, держави мають забезпечува-
ти психологічне консультування дітей, яке відповідає їхньому 
вікові.
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Детальніше про реалізацію цих та 
інших стандартів щодо захисту дітей від 
насильства в Україні можна дізнатися з 
аналітичного звіту:

Негативний соціальний наслідок вчинення насильства щодо дітей, 
включаючи випадки, коли діти були свідками насильства, полягає в тому, 
що в дорослому віці вони відтворюють відповідну деструктивну модель 
поведінки та самі стають кривдниками.

Намагаючись запобігти цьому, Стамбульська конвенція акцентує 
увагу на важливості навчання дітей питанням ґендерної рівності, нена-
сильницьким способам розв’язання конфліктів та запобіганню насиль-
ству стосовно жінок. Відповідні питання мають включатися до навчаль-
них планів на всіх рівнях навчання та поширюватися через неформальні 
навчальні структури, висвітлюватись у спорті, під час культурних та до-
звільних заходів для дітей, в мас-медіа тощо.

https://la-strada.org.ua/download/zvit-posylennya-reaguvannya-ta-zabezpechennya-prav-ditej
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СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ:  
ПРИНЦИПИ ТА СТАНДАРТИ

Фундаментальні принципи Конвенції – запобігання, захист, притяг-
нення до відповідальності та скоординована політика тісно пов’язані 
поміж себе і кожен є невід’ємною частиною функціонування єдиного 
механізму Конвенції. Всі ці принципи об’єднують низку стандартів, ре-
алізуючи які держави можуть забезпечити функціонування ефективної 
системи запобігання та протидії ґендерно зумовленому і, зокрема до-
машньому, насильству.

ЗАПОБІГАННЯ (PREVENTION)
Основний зміст цього принципу – недопущення ґендерно зумовле-

ного, зокрема домашнього насильства, через вжиття заходів для викорі-
нення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик у суспільстві, 
які ґрунтуються на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних уяв-
леннях про ролі жінок та чоловіків. 

Тож викорінення ґендерної дискримінації є важливою передумо-
вою для зупинення насильства.

Сьогодні ми є свідками того, як дискримінаційні зображення, вис-
лови, дії і навіть жести принижують, демотивують, ображають  і зменшу-
ють можливості для самореалізації жінок. 

https://www.youtube.com/watch?v=qwTvEv4cgy4
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22  https://ua.interfax.com.ua/news/general/723853.html
23  https://www.facebook.com/chesno.movement/posts/3939900246049654/

Всі ж чули фрази «б’є – значить любить», «жінки – слабка стать», 
«вона своїм виглядом сама спровокувала насильство», «жінка – винят-
ково берегиня сімейного вогнища», «воювати – не жіноча справа»?

Або ще такі висловлювання з боку високопосадовців:

«Я вже неодноразово говорив, як ви поводитеся, до чого ви скочуєтеся. Ви 
зовнішність президента обговорюєте... не так бронежилет сидить, не 
так каска - ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися, петеушного 
такого, в тому, що ви робите»21. 

(Олексій Арестович, спікер української делегації  
у тристоронній контактній групі щодо врегулювання  
конфлікту на Донбасі, висловлювання під час прямого  

ефіру програми «Свобода слова» телеканалу ICTV  
в адресу народної депутатки України Ірини Геращенко, 2021 р.)

«Мене дивує, як і кожного у цьому залі, чому дівчинка, якій 32 роки, яка 
пропрцювала в системі охорони здоров’я і ні дня не працювала в СБУ, 
закликає нас проголосувати за цей важливий документ»23.

(Сергій Рудик, народний депутат, висловлювання  
з парламентської трибуни в адресу народної  

депутатки Мар’яни Безгулої))

Для викорінення подібних стереотипів та недопущення ґендерно 
зумовленого насильства Конвенція зобов’язує держави:

1. Проводити інформаційні кампанії з підвищення обізнаності 
серед населення. Наприклад:

 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/posts/4639695826107465
https://www.facebook.com/GovernmentCommissionerforGenderPolicy/videos/435209568304722/
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 2. Включати матеріали з питань ґендерної рівності та недопу-
стимості ґендерно зумовленого насильства до навчальних планів до-
шкільних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів.

Відповідно до Плану заходів на виконання зобов’язань, взятих Уря-
дом після приєднання до глобального Партнерства Біарріц з ґендерної 
рівності (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 16 
грудня 2020 р.), Міністерство освіти та науки України має розробити 
проєкт Стратегії ґендерної рівності в освіті та План заходів на її виконан-
ня, які допоможуть системно інтегрувати питання ґендерної рівності до 
освітнього процесу в закладах освіти усіх рівнів.

3. Здійснювати навчання фахівців, які працюють з постраждали-
ми особами та кривдниками, включаючи навчання з питань міжвідом-
чої взаємодії. Наприклад:

https://www.youtube.com/watch?v=qwTvEv4cgy4
https://www.youtube.com/watch?v=sFY0Dg6gEEI
https://richutim.rozirvykolo.org/
https://rozirvykolo.org/
https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/471033.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/metodychnyy_posibnyk_diyalnist_mb_finish.pdf
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24  Типова програма для кривдників, затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України № 
1434  від 1 жовтня 2018 р..
25  https://www.youtube.com/watch?v=_wLI-gLCqQ4

4. Організовувати програми для кривдників, які вчинили домаш-
нє насильство, а також лікувально-профілактичні програми для осіб, 
які вчинили статеві злочини. 

Хоча в Україні нормативно закріплений механізм організації про-
грам для кривдників24, на практиці його впровадження не є надто успіш-
ним. За даними Національної соціальної сервісної служби25, за 9 місяців 
2021 р. місцеві державні адміністрації загалом зареєстрували 205 608 
звернень щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі 
(з них – 167 900 – від жінок, 32 707 – від чоловіків, 5001 – від дітей). При 
цьому за той самий час лише незначний відсоток кривдників був направ-
лений та пройшов організовані для них програми. 

Нижче представлені дані щодо направлень та проходження про-
грам для кривдників з розбивкою по областям.

Область Скільки кривд-
ників направлено 

на програму

Скільки кривд-
ників пройшло 

програму
Вінницька область 1 1

Волинська область 1 1

Дніпропетровська область 0 50

Донецька область 7 5

Закарпатська область 1 1

Київська область 41 53

Луганська область 20 8

Львівська область 3 0

Миколаївська область 37 10

Тернопільська область 20 13

Харківська область 16 15

Хмельницька область 57 37

м. Київ 129 23

Житомирська область 0 0
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ників направлено 

на програму

Скільки кривд-
ників пройшло 

програму
Запорізька область 0 0

Івано-Франківська область 0 0

Кіровоградська область 0 0

Одеська область 0 0

Полтавська область 0 0

Рівненська область 0 0

Сумська область 0 0

Херсонська область 0 0

Черкаська область 0 0

Чернівецька область 0 0

Чернігівська область 0 0

Наведені дані свідчать про те, що відповідний захід із протидії на-
сильству в Україні застосовується дуже обмежено. В окремих регіонах 
кривдники взагалі не направляються та не проходять програми, в ін-
ших – направлення здійснюється, але програми не проходять. Не в усіх 
регіонах відповідні програми організовуються, часто бракує підготов-
лених фахівців. Щоб виправити цей недолік та активніше впроваджу-
вати відповідний механізм протидії насильству, необхідно ратифікува-
ти Стамбульську конвенцію.

5. Заохочувати реалізацію програм для надання жінкам само-
стійності, зокрема посилюючи можливості жінок в економічній та 
політичній сферах.

Відповідні програми на даний час впроваджуються в Україні пере-
важно за ініціативи та підтримки міжнародних та громадських організа-
цій. На жаль, на державному рівні даному стандарту приділено недостат-
ньо уваги. Так, у Державній соціальній програмі запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 
року26 не передбачено спеціальних заходів, спрямованих безпосередньо 

26  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-п#Text
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на створення умов для надання постраждалим від насильства жінкам еко-
номічної самостійності. Такі заходи, зокрема, могли б включати проведен-
ня тренінгів з розвитку фінансової грамотності, сприяння в професійній 
підготовці, перепідготовці, працевлаштуванні тощо.

6. Заохочувати приватний сектор та медіа до розробки й реалі-
зації політик із протидії ґендерно зумовленому насильству та забезпе-
чення ґендерної рівності.

Розвиток даного напряму в Україні також здійснюється переважно 
за підтримки міжнародних і громадських організацій, які залучаються 
до розробки спеціальних посібників, проведення тренінгів, інформкам-
паній тощо. Наприклад: 

 

Важливо, що Конвенція закликає здійснювати всі наведені вище за-
ходи у співпраці з громадським сектором.

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Gender_brochure_200x200_16_01_19_0.pdf
https://eba.com.ua/event/osvitnij-onlajn-kurs-riznomanittya-ta-inklyuziya-3-modul-2021-10-28-09-08/
https://www.youtube.com/watch?v=0lxo-Hkus5g
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Конвенція говорить про те, що постраждалі від насильства не про-

сто мають отримати захист і підтримку, але захист і підтримку належного 
рівня. Належний рівень означає якість наданих послуг,  їхню доступність 
для всіх категорій постраждалих, особливо вразливих, різноманітність 
цих послуг та забезпечення всіх стандартів, визначених у Стамбульській 
конвенції щодо захисту постраждалих. 

Крім того, для забезпечення належного рівня захисту всі заходи 
щодо підтримки постраждалих осіб повинні базуватися на наступних за-
садах:

• головним орієнтиром мають бути права людини та безпека 
постраждалих. Це означає, що при наданні допомоги постра-
ждалим вони повинні брати активну участь в ухваленні рішень 
стосовно їхніх прав, вони не повинні бути дискриміновані, вони 
повинні знати свої права та мати можливість їх відстоювати. Та-
кож безпека постраждалої особи має бути пріоритетом, навіть 
якщо це передбачає тимчасове обмеження прав кривдника 
(наприклад, при винесенні термінового заборонного припису 
кривдник повинен залишити спільне місце проживання задля 
забезпечення безпеки постраждалої особи незалежно від того, 
чи належить це приміщення кривднику на праві власності);

• ґендерна чутливість (має враховуватися ґендерний вимір 
насильства). Це означає, що під час роботи з постраждалими 
мають враховуватися певні ґендерні особливості, наприклад, 
те, що постраждалих жінок часто силою чи під психологічним 
тиском кривдники можуть змушувати забрати заяву про на-
сильство, або те, що чоловікам часто буває соромно повідом-
ляти про факти насильства щодо себе;

• уникнення повторної віктимізації. Така віктимізація часто тра-
пляється через те, що, звертаючись до різних органів влади та 
служб, постраждала особа має кілька разів переповідати свою 
історію, що може бути для неї дуже травматичним. Також часто 
відповідні служби знаходяться в різних та віддалених одне від 
одного місцях і дорога до них може бути додатковим стресо-
вим фактором для постраждалої особи;

• спрямованість на надання самостійності та економічної 
незалежності постраждалим жінкам. Даний аспект є дуже 
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важливим з огляду на те, що в багатьох випадках постражда-
ла жінка не може вийти з циклу насильства саме через те, що 
перебуває в економічній залежності від кривдника. Часто ситу-
ація ускладнюється ще й тим, що у жінки можуть бути діти і це 
робить економічну залежність сильнішою;

• врахування особливих потреб уразливих осіб. Оскільки по-
слуги для постраждалих осіб орієнтовані на певну узагальне-
ну більшість, потреби вразливих осіб можуть випадати з поля 
зору. Яскравим прикладом є притулки в Україні, які переважно 
не пристосовані для осіб з інвалідністю, осіб літнього віку, котрі 
не можуть про себе самостійно подбати, географічно недоступ-
ні для жінок, які проживають у сільській місцевості тощо;

• надання допомоги не має залежати від готовності постра-
ждалої особи співпрацювати з правоохоронними органами. 
Дуже важливо, щоб надання послуг постраждалим особам та 
їхній захист здійснювалися незалежно від їхнього звернення 
до правоохоронних органів чи суду. По-перше, примушування 
особи звертатися до відповідних органів, якщо це є умовою на-
дання відповідних послуг, може призвести до її повторної вік-
тимізації. По-друге, як уже було зазначено вище, постраждала 
особа має брати активну участь в ухваленні рішень стосовно її 
прав, а отже вона вільна вирішувати взагалі не звертатися до 
правоохоронних органів. І це право потрібно поважати!

Принцип захисту Стамбульської конвенції включає наступні стан-
дарти:

1. Інформування постраждалих (зокрема інформування про на-
явні правові засоби захисту та доступні служби підтримки, інформуван-
ня зрозумілою мовою, зокрема і жестовою). Прикладами такого інфор-
мування можуть бути роз’яснення постраждалій особі її прав, надання 
інформації про доступні служби та правові засоби захисту поліцією при 
виїзді на виклик в усній формі, надання інформаційних буклетів, розмі-
щення інформації на стендах у відділках поліції, приміщенні суду, цен-
трах соціальних служб, центрах надання безоплатної правової допомоги 
тощо. 

Приклади таких інформаційних матеріалів:
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Хоча згаданий стандарт закріплений в законодавстві України з про-
тидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, на практи-
ці виникають проблеми з його реалізацією. Так, за даними Національної 
гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми 
та ґендерної дискримінації, постраждалі в багатьох випадках скаржать-
ся, що поліція не роз’яснює їм їхніх прав і, зокрема не інформує про мож-
ливість отримання термінового заборонного припису27. Існують пробле-
ми з інформуванням постраждалих, які є іноземцями чи спілкуються 
жестовою мовою, оскільки перекладачі в таких випадках не надаються. 
Згадується також недостатньо часте оновлення наявної інформації, осо-
бливо на інформаційних стендах та веб-сайтах місцевих громад.

2. Створення загальних і спеціалізованих служб підтримки (за-
гальні служби підтримки включають юридичні та психологічні кон-
сультації̈, надання фінансової допомоги, надання житла, організацію 
навчання, підготовку та допомогу в пошуку роботи; спеціальні служби 
підтримки створюються спеціально для постраждалих від домашнього 
та ґендерно зумовленого насильства і можуть включати притулки, кри-
зові центри, спеціалізовані гарячі лінії тощо).

27 Реагування державних органів влади на випадки домашнього насильства під час кризових ситуацій 
(зокрема пандемії COVID-19) та рекомендації щодо вдосконалення їхньої роботи: Аналітичний звіт / Гро-
мадська організація «Ла СтрадаУкраїна». – Київ : ТОВ «Агенстство «Україна», 2021. – 58 с. URL: https://
la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/zvit_a4_site-3-1.pdf, c. 16-17

https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=56118
https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=56118
https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=56118
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За даними Національної соціальної сервісної служби, станом на кінець 
2021 р. в Україні функціонувала мережа спеціалізованих служб підтрим-
ки постраждалих від домашнього насильства та насильства за озна-
кою статі, що складається із 659 одиниць, включаючи: 
- 46 притулків; 
- 28 кризових кімнат, що забезпечують цілодобове перебування (до 
10 днів); 
- 23 денні центри соціально-психологічної допомоги;
- 49 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного кон-
сультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/
або насильства за ознакою статі; 
- 478 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги;
- 14 гарячих ліній, зокрема при центрах соціальних служб;
- 21 інший заклад та установи, призначені для надання допомоги по-
страждалим особам (соціальні квартири, центри соціально-психоло-
гічної допомоги, ресурсний центр примирення та корекційно-відновлю-
вальних програм, пункти невідкладної анонімної медико-психологічної 
допомоги для осіб тощо).

На підставі даного стандарту в Стамбульській конвенції робиться 
особливий акцент на таких спеціалізованих службах як: 

1) Притулки.  Вони мають бути створені в достатній кількості (1 
місце на 10 000 населення), із забезпеченням безпеки постраждалим, 
із підготовленим персоналом, доступними географічно, доступними для 
осіб з особливими потребами (особи з інвалідністю, особи літнього віку 
тощо).

Хоча процес створення все більшої кількості притулків та кризо-
вих центрів в Україні триває, їхня кількість наразі є недостатньою, щоб 
відповідати стандарту «1 місце на 10 000 населення». В переважній 
більшості з них не створено належних умов для розміщення вразливих 
категорій осіб (наприклад, осіб з інвалідністю або літніх осіб). Часто по-
страждалим відмовляють у розміщенні в притулку, якщо вони не мають 
реєстрації у відповідному регіоні, або якщо вони мають дітей різного 
віку, а притулок приймає лише жінок з немовлятами чи жінок з дітьми, 
старшими за три роки. Зберігається проблема географічної доступності 
притулків, особливо для сільських жінок. Також є проблема з фінансу-
ванням притулків та забезпеченням їх фахівцями, які працюють з від-
повідними категоріями постраждалих.
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і? 2) Кризові (або консультативні) центри для постраждалих від 
зґвалтування та сексуального насильства. Вони мають бути створені 
в достатній кількості (1 центр на 200 000 населення), із забезпеченням 
медичної допомоги, психологічного консультування, зокрема довготри-
валого, можливості проведення судово-медичної експертизи, доступни-
ми географічно, доступними для осіб із особливими потребами (осіб з 
інвалідністю, осіб літнього віку тощо).

Наразі в Україні не створено жодного такого центру. Створен-
ня таких центрів поки що не передбачено ні на рівні законодавства, 
ні на рівні спеціалізованих державних та місцевих програм і політик. 
Хоча дане питання є дуже важливим, воно випало з поля зору органів 
державної влади. Задля привернення уваги до цієї проблеми та спри-
яння у її вирішенні вже зараз має здійснюватись активна адвокація, 
зокрема, з боку осіб відповідальних за прийняття рішень та грома-
дянського суспільства. 

3) Гарячі лінії. Стамбульська кон-
венція передбачає створення загаль-
нодержавних цілодобових безоплат-
них гарячих ліній, які забезпечують 
анонімне консультування постражда-
лих від насильства. 

ГО «Ла Страда-Україна» з 1997 р.  
забезпечує роботу Національної гаря-
чої лінії з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та ґендер-
ної дискримінації (116 123 або 0 800 
500 335).

У 2020 році була створена загальнодержавна Гаряча лінія з протидії 
торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, на-
сильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (1547). 

21 квітня 2021 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

https://la-strada.org.ua/garyachi-liniyi
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28  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2021-%D0%BF#Text
29  https://lb.ua/blog/rostyslav_tistyk/504930_skilki_zalishkiv_koshtiv.html

насильства та/або насильства за ознакою статі»28. Даним документом 
передбачено порядок та умови надання державних субвенцій місцевим 
громадам на створення спеціалізованих служб підтримки для постра-
ждалих, зокрема, на реконструкцію та ремонт приміщень для облашту-
вання в них притулків, центрів соціально-психологічної допомоги та кон-
сультативних служб; придбання обладнання, інвентарю, комп’ютерної 
та офісної техніки для таких служб; придбання автомобілів для функ-
ціонування створених при притулках мобільних бригад соціально-пси-
хологічної допомоги. Для отримання субвенцій місцеві органи влади 
мають оцінити потреби громади у таких службах і направити відповідну 
пропозицію до Мінсоцполітики, яке приймає остаточне рішення щодо 
розподілу субвенцій поміж суб’єктами, які подали пропозиції. 

На кінець 2021 року 124 громади отримали кошти для створення та 
покращення діяльності спеціалізованих служб підтримки, зокрема – 
притулків, денних центрів, консультативних служб, придбання авто-
мобілів для мобільних бригад при притулках. Загалом на території 
України, завдяки реалізації субвенції було створено 30 нових притулків, 
38 нових денних центрів, 58 нових консультативних служб, придбано 41 
автомобіль для мобільних бригад, які діють при притулках та покра-
щено рівень надання соціальних послуг у 16 діючих притулках.

Незважаючи на надані можливості фінансування з державного бюд-
жету створення спеціалізованих служб підтримки, і зокрема приведення 
діяльності таких служб у кращу відповідність з окресленими вище стан-
дартами Стамбульської конвенції, на практиці місцеві громади не вико-
ристовують їх повною мірою. Так, за 2021 рік за цією програмою було 
використано лише 79,4% відкритих асигнувань29. Причиною може бути 
недостатня обізнаність відповідальних органів влади на місцях щодо ви-
щеокреслених стандартів Стамбульської конвенції із ефективного захи-
сту постраждалих, і зокрема, необхідності створення та функціонування 
спеціалізованих служб підтрики. Особливо актуальним дане питання є 
в умовах децентралізації, коли саме на територіальні громади покладе-
но основну відповідальність щодо оцінки потреб постраждалих осіб, які 
проживають на відповідній території, та способів їх задоволення.

Ратифікація Стамбульської конвенції сприятиме підвищенню обізна-
ності та кращому розумінню необхідності захисту постраждалих на місцях!
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і? 3. Налагодження алгоритмів взаємодії між суб’єктами реагуван-
ня та службами підтримки постраждалих. Даний стандарт є важливим 
з огляду на те, що постраждалі від насильства опиняються в складних 
ситуаціях, отже мають отримувати підтримку від різних служб та струк-
тур. І без налагодженої взаємодії між ними потерпіла особа не зможе 
отримати весь комплекс послуг, яких потребує. Також вона піддавати-
меться більшому ризику повторної віктимізації, оскільки замість того, 
щоб зосередитися на виході з ситуації насильства, буде змушена займа-
тися пошуком відповідних служб та подоланням бюрократичних аспек-
тів звернень. Тож більшість постраждалих фактично можуть бути позбав-
лені доступу навіть до тих служб, які вже були створені. Якщо ж будуть 
налагоджені алгоритми взаємодії, а надання допомоги постраждалим 
різними суб’єктами (зокрема поліцією, судами, центрами соціальних 
служб, центрами надання безоплатної допомоги, притулками та іншими 
спеціалізованими службами) здійснюватиметься погоджено, це сприя-
тиме ефективнішому та якіснішому захисту постраждалих.

В Україні 2018 р. було ухвалено Порядок взаємодії суб’єктів, які здій-
снюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі. Хоча це було позитивним кроком на шля-
ху реалізації відповідного стандарту Стамбульської конвенції Україною, 
цей документ не позбавлений недоліків, про що детальніше йтиметься в 
наступних розділах даної брошури.
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Модель взаємодії  у сфері запобігання насильству суб’єктів  
територіальної громади, що здійснюють заходи у сфері запобігання  

та протидії домашньому насильству30

(розроблено на підставі чинного законодавства України 
 станом на грудень 2021 року)

Голова 
тери-

торіальної 
громади

Заступник 
голови 
тери-

торіальної 
громади

Від-
повідаль-

на/уповно-
важена 
особа 

виконавчо-
го комітету 

ТГ

Уповно-
важені 

підрозділи 
Національ-
ної поліції 

України

Інші фізич-
ні особи та 

юридич-
ні(під-
приєм-
ства,у-

станови, 
громадські 
організа-

ції )
Суди

Загальні та 
спеціалі-

зовані 
служби 

підтримки 
постра-
ждалих 

осіб

Служба у 
справах 

дітей

Орган 
опіки та 

піклування 

Прокура-
тура

Органи 
управління 

освітою, 
заклади 
освіти, 
устано-

ви та 
організації 

системи 
освіти

Уповно-
важений 
орган з 
питань 

пробації

Центр/
бюро без-
оплатної 

вторинної 
правової 
допомоги

Старости Органи 
охорони 
здоров’я, 
установи 

та заклади 
охорони 
здоров’я

 

30  Модель розроблено експертками ГО «Ла Страда-Україна» (В. Андрєєнкова, В. Бондар, Т. Харківська). 
Дана карта може бути адаптована для практичного використання в територіальних громадах (зокрема, 
прописавши замість назв загальних структур назви конкретних установ, що діють у громаді, прізвища 
та контакти фахівців тощо).

• Визначення стану, причин 
і передумов поширення 
насильства

• Виконання місцевих програм 
із запобігання та протидії 
насильству

• Скоординована діяльність та 
взаємодія суб’єктів

• Діяльність координаційної 
ради

• Підвищення кваліфікації 
суб’єктів ТГ

• Підвищення рівня поін-
формованості населення, 
проведення просвітницьких 
кампаній

• Формування в суспільстві 
нетерпимого ставлення до 
насильницьких моделей 
поведінки
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і? 4. По можливості різні служби захисту та підтримки мають розта-
шовуватися в одних і тих самих приміщеннях. Даний стандарт є важли-
вим, оскільки забезпечує уникнення повторної віктимізації постраждалої 
особи, а також сприяє забезпеченню кращої взаємодії між уповноваже-
ними суб’єктами, про що згадувалося вище.

Наразі даний стандарт зовсім не відображений в українському зако-
нодавстві, навіть у рекомендаційній формі.

Той факт, що не всі стандарти допомоги постраждалим були імплемен-
товані в Україні, зумовлює нагальну потребу в ратифікації нею Стам-
бульської конвенції. 
Чому? Тому що, відповідно до Конституції України та Закону України 
«Про міжнародні договори», ратифіковані Верховною Радою України в 
чинному порядку міжнародні документи стають частиною національ-
ного законодавства. І мають вищу юридичну силу за положення чинних  
національних законів. Також такі міжнародні договори є документами 
прямої дії. Тобто, якщо країна ратифікувала документ і він має
положення, які не закріплені в національному законодавстві, можна 
посилатися на цей документ. Це важливо для постраждалих і захисту 
їхніх прав, зокрема в судовому порядку. 
Наведений факт яскраво свідчить, що національне законодавство із за-
побігання та протидії насильству не є повним та самодостатнім без між-
народних документів, зокрема Стамбульської конвенції.
Дуже несправедливо позбавляти можливості повноцінного захисту тих, 
хто цього потребує. А внесення змін до національного законодавства 
може розтягнутися на роки та десятиріччя! 

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (PROSECUTION)  
Принцип притягнення до відповідальності передбачає налагоджен-

ня ефективного здійснення правосуддя, щоб кривдник міг бути притяг-
нутий до відповідальності, а постраждала особа могла отримати належ-
не відшкодування заподіяної шкоди.

Даний принцип включає наступні стандарти:

1. Криміналізація всіх видів ґендерно зумовленого насильства, 
передбачених Конвенцією, в національному законодавстві.
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2. Встановлення відповідальності для кривдників, яка є пропор-
ційною тяжкості вчинених ними правопорушень.

3. Здійснення ефективного розслідування всіх випадків насильства.

4. Врахування всіх обтяжуючих обставин при визначенні пока-
рання (зокрема, вчинення насильства проти другого з подружжя, про-
ти вразливої особи, проти дитини або в її присутності, із застосуванням 
зброї тощо).

5. Здійснення провадження ex officio в справах щодо ґендерно 
зумовленого насильства (тобто відкриття провадження не має залежати 
від подання скарги постраждалою особою, бо навіть якщо така особа 
забере скаргу, відповідне провадження має продовжуватися).

6. Забезпечення доступності обмежувальних і захисних приписів 
для постраждалих.

7. Проведення оцінки ризиків усіма суб’єктами реагування та на 
всіх стадіях розслідування та застосування захисних заходів.

8. Забезпечення захисту прав, інтересів постраждалих і їхніх осо-
бливих потреб на всіх стадіях розслідування та судового розгляду.

9. Забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

10. Забезпечення права постраждалих осіб на одержання ком-
пенсації (що включає не лише право на відшкодування заподіяної шко-
ди в цивільно-правовому порядку, але також і присудження державної 
компенсації, якщо була завдана шкода здоров’ю постраждалої особи і 
ця шкода не може бути покрита з інших джерел).

Законодавчі зміни останніх років до кримінального та кримінально-
го процесуального законодавства України закріпили багато з вищепере-
рахованих стандартів. Однак частина з них досі залишається поза увагою 
законодавців.  

Так, дотепер не криміналізовано деякі види ґендерно зумовлено-
го насильства, які передбачені Стамбульською конвенцією. Зокрема 
йдеться про сексуальні домагання та сталкінг. Хоча ці правопорушення 
є найпоширенішими формами такого насильства в Україні після домаш-
нього. Тож допоки ці діяння не будуть криміналізовані, не можна гово-
рити про дотримання Україною даного стандарту.
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і? Стосовно ефективності розслідувань ситуація також непроста. Так, 
за 2020 рік:

Національна поліція зареєструвала 208 784 заяв  
та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події,  

пов’язані з домашнім насильством

За цими заявами було складено 132 760 адмінпротоколів 

 та в 4 931 справі розпочато досудове розслідування

Правоохоронними органами було обліковано 2 212 кримінальних  
правопорушень за ст. 126-1 Кримінального кодексу 

(домашнє насильство)

З них - 1 823 кримінальні провадження направлено до суду

Із 1 877 проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу,  
які перебували 2020 р. на розгляді в судах першої інстанції,  

було розглянуто 1 194 провадження і винесено 926 вироків

 (серед 649 потерпілих 597 – жінки, 6 – діти)31

Відповідні дані ілюструють те, що велика частина справ навіть не 
доходить до стадії досудового розслідування. Фактично лише за однією 
із 50 заяв відкривається провадження. Із них лише кожна п’ята досягає 
стадії винесення судового вироку.

Стандарт врахування всіх обтяжуючих обставин при призначенні 
покарання кривднику також реалізований лише частково. Хоча норма-
тивно всі обставини, наведені у Стамбульській конвенції, відображені в 
законодавстві України, однак на практиці вони далеко не завжди врахо-
вуються судами. Так, лише в деяких справах за ст. 126-1 Кримінального 
кодексу суди кваліфікують вчинення насильства в присутності дітей як 

31 https://la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/analitychnyj-zvit_15.06.21.pdf?fbclid=IwAR1DDvT2
6t8Jlc7806yYKCB76b4iraF5tVks_ec5jGp3YHe62n_-6O8KfFY
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обставину, що обтяжує покарання32. І це попри те, що  в багатьох виро-
ках наявними є докази, що діти були свідками домашнього насильства. 
Відповідно суди не лише мають враховувати це як обтяжуючу обставину, 
але і визнавати дітей потерпілими. Адже згідно з Законом України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» діти-свідки насиль-
ства є постраждалими від насильства.

Стандарт здійснення провадження ex officio також реалізований 
лише частково. Наприклад, провадження у справах про домашнє на-
сильство, зґвалтування чи сексуальне насильство відкриваються лише 
за заявою потерпілої особи (справи приватного обвинувачення). Хоча в 
Кримінальному процесуальному кодексі передбачено виняток, що про-
вадження в справах про домашнє насильство не закриваються, якщо 
потерпіла особа забере заяву, такого винятку не передбачено для про-
ваджень щодо інших видів насильства за ознакою статі. Тобто якщо осо-
ба, яка потерпіла від зґвалтування, забере свою заяву, то провадження 
закриється, що протирічить принципу здійснення провадження ex officio 
Стамбульської конвенції.

Що стосується доступності обмежувальних і термінових заборонних 
приписів в Україні, то тут також є низка проблем. Зокрема потерпілі часто 
скаржаться на те, що поліція недооцінює ризики для них, відмовляючи у 
винесенні термінового заборонного припису, або відверто дезінформує 
постраждалих щодо можливості його одержання33. Заяви щодо обмежу-
вального припису задовольняються судами лише в половині випадків. 
Так, у 2020 р. 998 заяв щодо видачі обмежувального припису перебу-
вали на розгляді в судах України, з них 843 були розглянуті і лише 500 
задоволено34. Крім того, наразі обмежено доступ постраждалих дітей, 
зокрема у віці від 14 до 18 років, до обмежувальних приписів, оскільки 
за чинним законодавством вони не мають права самостійно звернутися 
до суду з цього питання. І це попри те, що з інших питань, які розгляда-
ються в межах цивільного процесу, дана категорія дітей має право само-
стійного звернення. 

Наразі в Україні також достатньою мірою не врегульовані проце-
дури оцінки ризиків всіма суб’єктами реагування на домашнє насиль-
ство та насильство за ознакою статі. Порядок оцінки ризиків прийнятий 
лише для поліції та й то винятково для здійснення процедури винесення 
термінових заборонних приписів. Відповідно нормативне регулювання 

32  https://la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/monitoring_2019_ukr_web.pdf, с. 28
33 https://la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/analitychnyj-zvit_15.06.21.pdf?fbclid=IwAR1DDvT2
6t8Jlc7806yYKCB76b4iraF5tVks_ec5jGp3YHe62n_-6O8KfFY
34 https://la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/analitychnyj-zvit_15.06.21.pdf?fbclid=IwAR1DDvT2
6t8Jlc7806yYKCB76b4iraF5tVks_ec5jGp3YHe62n_-6O8KfFY
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і? оцінки ризиків поліцією, прокуратурою на різних стадіях розслідування, 
так само як і судами під час судового розгляду та винесення вироків на-
разі відсутнє.

Окрім загального порядку відшкодування шкоди, заподіяної постра-
ждалим, у цивільно-правовому порядку в Україні не створено жодного 
компенсаційного механізму, хоча це передбачено Стамбульською кон-
венцією.

В таблиці нижче візуалізовано, які стандарти Стамбульської кон-
венції щодо покарання злочинців втілені в життя і якою мірою.

№ Стандарт Впро-
ваджено 
повністю

Впро-
ваджено 
частково

Не впро-
ваджено

1 Криміналізація в національному 
законодавстві всіх видів ґендерно 
зумовленого насильства, перед-
бачених у Конвенції.

V

2 Встановлення відповідальності 
для кривдників, яка є пропорцій-
ною тяжкості вчинених ними пра-
вопорушень.

V

3 Здійснення ефективного розсліду-
вання всіх випадків насильства.

V

4 Врахування всіх обтяжуючих об-
ставин при визначенні покарання.

V

5 Здійснення провадження ex officio 
у справах щодо ґендерно зумов-
леного насильства.

V

6 Забезпечення доступності обме-
жувальних та захисних приписів 
для постраждалих.

V

7 Проведення оцінки ризиків всіма 
суб’єктами реагування та на всіх 
стадіях розслідування та застосу-
вання захисних заходів.

V

8 Забезпечення захисту прав, інте-
ресів постраждалих та їхніх особ-
ливих потреб на всіх стадіях роз-
слідування та судового розгляду.

V

9 Забезпечення надання безоплат-
ної правової допомоги.

V
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№ Стандарт Впро-
ваджено 
повністю

Впро-
ваджено 
частково

Не впро-
ваджено

10 Забезпечення права постражда-
лих осіб на одержання компенса-
ції.

V

Українське законодавство та правозастосовна практика потребу-
ють нагального вдосконалення для приведення у відповідність з прин-
ципом «притягнення до відповідальності» Стамбульської конвенції. 
Для цього потрібно підвищувати обізнаність як пересічних громадян, 
яким має бути забезпечено належний доступ до правосуддя у випадку 
вчинення насильства, так і органів, що здійснюють правосуддя, щодо 
вищезазначених стандартів Стамбульської конвенції. Однак без змін 
законодавства цього буде недостатньо. Ідентифікувавши відповідні 
прогалини, про які йшлося вище, потрібно адвокатувати відповідні 
законодавчі зміни. Враховуючи важливість принципу притягнення до 
відповідальності для належного функціонування механізму протидії 
насильству в державі, це є першочерговим завданням для кожного та 
кожної з нас! 
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і? СКООРДИНОВАНА ПОЛІТИКА (CO-ORDINATED POLICIES)
Фахівці добре розуміються на важливості взаємодії між різними 

службами та на співпраці з правоохоронними органами для забезпечен-
ня прав постраждалих від насильства.

Стамбульська конвенція називає таку взаємодію «принципом ско-
ординованої політики».

Ефективною відповідь на насильство може бути лише тоді, коли 
робота здійснюється на всіх рівнях: на національному та місцевому, із 
залученням усіх гілок влади – законодавчої (депутатів), виконавчої, суд-
дівської, у співпраці із міжнародними організаціями та громадянським 
суспільством. А також за умови, що всі стандарти Конвенції реалізуються 
одночасно! 

Скоординована політика – це:

1. Взаємодія всіх уповноважених суб’єктів – судів, поліції, про-
куратури, соціальних служб, медичних установ, центрів надання 
безоплатної правової допомоги тощо.

2. Взаємодія на різних рівнях – на національному, регіональному 
та місцевому (органи державної влади, органи місцевого самовряду-
вання).

3. Взаємодія з національними органами з прав людини.
4. Взаємодія з громадянським суспільством.
5. У центрі всіх заходів, передбачених скоординованою політи-

кою щодо протидії домашньому та ґендерно зумовленому насиль-
ству, мають бути права постраждалої особи.

6. Визначення органу, відповідального за здійснення координа-
ції, виконання, моніторингу та оцінки політики.

7. Виділення відповідних фінансових та людських ресурсів для 
належного здійснення комплексної̈ політики.

8. Збір дезагрегованих статистичних даних про випадки всіх 
форм насильства; підтримка досліджень стосовно всіх форм на-
сильства; проведення регулярних опитувань населення для оцінки 
поширення й тенденцій всіх форм насильства. Саме на підставі цих 
зібраних даних, на противагу звичайним припущенням, має розро-
блятися та реалізовуватися відповідна політика (принцип доказової 
політики).

Україна перебуває на шляху впровадження принципу скоординова-
ної політики, закладеного в Стамбульській конвенції. Проте реалізація 
стандартів, які відповідають даному принципу, поки що забезпечується 
недостатньо. 
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Взаємодія всіх уповноважених суб’єктів

Процедура взаємодії уповноважених суб’єктів була визначена в 
Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі35. 
Однак наразі даний Порядок потребує доопрацювання та оновлення, 
оскільки в ньому передбачені не всі суб’єкти, що здійснюють заходи 
в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі, які віднесені до таких у відповідності до профільних 
законів, зокрема Законів України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству» та «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (наприклад, служби у справах дітей, суди, прокурату-
ра, уповноважені органи з питань пробації тощо). У Порядку недостатньо 
детально прописані процедури взаємодії, а також не враховані повною 
мірою зміни в розподілі повноважень і відповідальності між органами 
влади та органами місцевого самоврядування на місцевому рівні, які 
відбулись у зв’язку з реформою децентралізації.

Взаємодія на різних рівнях

В частині регулювання взаємодії між різними уповноваженими 
суб’єктами та на різних рівнях існує проблема неузгодженості спеціалі-
зованих законодавчих та підзаконних актів у сфері протидії домашньо-
му насильству та насильству за ознакою статі, в яких визначені функції 
уповноважених суб’єктів щодо реагування на випадки насильства та на-
дання допомоги постраждалим, з одного боку, та профільних норматив-
но-правових актів, які визначають загальні повноваження відповідних 
суб’єктів, особливо на місцевому рівні, з іншого. Тож є потреба в поси-
ленні координації між Міністерством соціальної політики як головним 
координуючим органом у питаннях запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі  й профільними міністерства-
ми (Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством 
охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, Міністерством внутріш-
ніх справ, Міністерством юстиції тощо) для узгодження та деталізації 
повноважень відповідних суб’єктів у сфері протидії насильству.

35 Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству і насильству за ознакою статі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 
22 серпня 2018 р
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Для того, аби краще зрозуміти, наскільки добре у Вашому регіоні 
чи громаді реалізуються окремі аспекти принципу скоординованої 
політики, спробуйте відповісти на наступні запитання:

Чи знаєте Ви, які органи та служби у Вашому регіоні чи громаді, від-
повідальні за запобігання та протидію домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі?
Чи знайомі Ви з нормативними положеннями, які регулюють діяль-
ність цих органів та служб на місцевому рівні?
Чи визначені у цих документах повноваження відповідних суб’єктів у 
сфері протидії насильству?

Взаємодія з національними органами з прав людини

Також неповною мірою реалізовано стандарт взаємодії з національ-
ними органами з прав людини. Так, Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» покладає на Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини повноваження із розгляду 
звернень щодо насильства за ознакою статі. Однак наразі омбудсмен не 
віднесений до системи суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері запобі-
гання та протидії насильству за ознакою статі. В Законі України «Про за-
побігання та протидію домашньому насильству» взагалі відсутня будь-я-
ка згадка про Уповноваженого Верховної Ради.

Взаємодія з громадянським суспільством

Що стосується взаємодії з громадянським суспільством, то попри те, 
що вона закріплена як один із ключових принципів у спеціалізованому 
законодавстві з питань протидії насильству, практичні аспекти такої взає-
модії детально не врегульовані (наприклад, не деталізовано процедуру 
закупівлі соціальних послуг у громадських організацій тощо).

Чи знаєте Ви про громадські організації, які надають допомогу постра-
ждалим від насильства у Вашому регіоні чи громаді?

Наразі є успішні приклади організації взаємодії органів влади із гро-
мадянським суспільсвом. Так, в 2019 р. за ініціативою Урядової уповно-
важеної з питань ґендерної політики було створено Національну плат-
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форму «Рівні права та можливості»36. Метої її створення було залучення 
громадянського суспільства до реалізації пріоритетних завдань ґендер-
ної політики держави. Наразі до складу платформи входять декілька де-
ятків громадських організацій. 

Якщо Ви є радником чи радницею з ґендерних питань, Ви можете до-
лучитися до Мережі радників/-ць з ґендерних питань. Дане об’єднання 
було створено в жовтні 2021 року як структура для підтримки, обміну 
інформацією та робочих зв’язків між радниками/-цями. Ідея створен-
ня Мережі виникла у результаті навчального Курсу для радників/-ць з 
ґендерних питань, який проводився на запит Урядової уповноваженої за 
підтримки Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації 
з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ/БДІПЛ.
Всі бажаючі долучитися до складу Мережі мають направити письмову 
заяву на адресу Секретаріату Мережі (пошта - gender.adviser.network@
gmail.com), що містить таку інформацію: ПІБ, дата народження, поса-
да (із зазначенням повної назви установи), контактні дані, інформація 
про документ, яким призначено радником/радницею.

Визначення органу, відповідального за здійснення координації, 
виконання, моніторингу та оцінки політики

У спеціалізованому законодавстві з питань запобігання та проти-
дії домашньому насильству та насильству за ознакою статі визначена 
система координуючих органів. Так, на центральному рівні взаємодія 
суб’єктів координується Міністерством соціальної політики України; на 
регіональному – Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Се-
вастопольською міськими держадміністраціями; на території відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці – районними, районними у 
мм. Києві та Севастополі держадміністраціями та виконавчими органа-
ми сільських, селищних, міських, районних у містах рад, зокрема об’єд-
наних територіальних громад.

36  https://bureau.in.ua/index.php/bureau-news/252-stvoreno-natsionalnu-platformu-rivni-prava-ta-
mozhlivosti
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і? Координацію заходів у сфері протидії домашньому насильству на 
всіх рівнях здійснюють уповноважені особи (координатори) з питань 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії на-
сильству за ознакою статі.

Чи призначений у Вашому регіоні чи громаді кординатор з питань забез-
печення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії насиль-
ству за ознакою статі?
Чи є інформація про призначення координатора та його діяльність на 
сайтах відповідних місцевих органів влади вашого регіону чи громади?

Для реалізації заходів у сфері запобігання та протидії домашньо-
му насильству та насильству за ознакою статі на всіх рівнях визначають 
уповноважених осіб (структурний підрозділ), які проводять роботу з 
прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, ко-
ординації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання 
допомоги та захисту постраждалим особам; проводять роботу з кривд-
никами.

Чи відомо Вам який структурний підрозділ у Вашому регіоні чи громаді 
відповідальний за прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про 
вчинення насильства?
Чи організовані у Вашому регіоні чи громаді прогами для кривдників?

Щоб забезпечити міжвідомчу співпрацю для реалізації державної 
політики в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та на-
сильству за ознакою статі, передбачено створення дорадчих органів – 
регіональних і місцевих координаційних рад.

Чи відомо Вам про створення та діяльність координаційних рад у Вашо-
му регіоні чи громаді?
Чи інформація про діяльність таких координаційних рад висвітлюється 
на сайтах місцевих органів влади вашого регіону чи громади?
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Збір дезагрегованих статистичних даних, проведення опитувань, 
досліджень

Недостатня увага в законодавстві України також приділена збору 
статистичних даних стосовно різних форм та проявів ґендерно зумов-
леного насильства в Україні, проведення регулярних опитувань і дослід-
жень. Зокрема не уніфікований порядок збору статистичних даних, де-
загрегованих за різними показниками та за різними видами насильства, 
особливо окремими видами насильства за ознакою статі. Відсутня узгод-
женість у зборі статистики різними суб’єктами та на різних рівнях (особ-
ливо на місцевому). Питання проведення регулярних опитувань і дослід-
жень також нормативно не врегульоване (на практиці цим переважно 
займаються громадські організації). Нехтування відповідними джерела-
ми даних може негативно позначатися на дієвості ухвалених політик сто-
совно протидії насильству –  державної, регіональних та місцевих.

Впровадження принципу скоординованої політики в сфері запо-
бігання та протидії насильству в Україні почалося відносно недавно. 
Наразі відсутнє чітке та детальне регулювання окремих аспектів ско-
ординованої політики, що відповідало б стандартам Стамбульської 
конвенції. Окремим викликом є реформа децентралізації, коли біль-
ше повноважень в сфері запобігання та протидії насильству та коор-
динація цього процесу перекладається з центральних на місцеві ор-
гани влади. Далеко не завжди цей перерозподіл повноважень є чітко 
відображеним в нормативних документах як загальнодержавного, так 
і місцевого рівня. В таких умовах особливо важливо виявляти ініціати-
ву, ідентифікувати відповідні прогалини та недоліки та  привертати до 
них увагу державних та місцевих органів влади. Поки ці недоліки не 
будуть виправлені та не буде налагоджена належне функціонування 
скоординованої політики, буде неможливою повноцінна реалізація і 
інших принципів Стамбульської конвенції – запобігання, захисту по-
страждалих та притягнення кривдників до відповідальності.
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37  Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за оз-
накою статі на період до 2025 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 145 від 24 
лютого 2021 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СКООРДИНОВАНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІІ НА ПРИКЛАДІ УХВАЛЕННЯ 

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ  
ІЗ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ

Готуючись до ратифікації Стамбульської конвенції, Україна взялася 
приводити національне законодавство у відповідність до її норм.   Ви-
ходячи з міжнародних стандартів, на початку 2021 р. була ухвалена Дер-
жавна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насиль-
ству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року37. Її метою, 
зокрема було посилення ефективної взаємодії центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громад-
ськості. Програма передбачала залучення суб’єктів різних галузей та 
різних рівнів до її реалізації. Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська міські державні адміністрації у тримісячний термін 
мали розробити та затвердити місцеві програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі та під час скла-
дання проєктів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати ко-
шти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

Проведений Апаратом Урядової уповноваженої з питань ґендер-
ної політики  аналіз обласних програм і планів, прийнятих на виконання 
зазначеної вище Державної програми, ілюструє наявний стан реалізації 
принципу скоординованої політики в Україні, допомагає виявити про-
галини, які потребують усунення, а також пропонує шляхи подолання 
окреслених проблем. Реформа децентралізації, яка триває в Україні, пе-
редбачає також перерозподіл на місцевому рівні повноважень із запо-
бігання та протидії насильству між органами виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування. Ця обставина не могла не вплинути на 
процес розробки, ухвалення та реалізації обласних програм.  

Кількість проаналізованих програм – 22 (100%):
м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатсь-

ка, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільсь-
ка, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Черні-
гівська області.
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Області, в яких були проаналізовані програми

 

Ситуація в інших областях:
 Вінницька область – обласна програма підтримки сім’ї, запобі-

гання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливо-
стей жінок і чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 
2026 року затверджена, однак посилання на неї на сайтах ОДА та об-
ласної ради відсутнє; 

 Волинська область  – є затверджена обласна комплексна програ-
ма з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечен-
ня рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року 
(пролонгована на 2022 рік рішенням обласної ради №9/10 від 20 жовт-
ня 2021 р.), однак у загальному доступі відсутній повний додаток із 
заходами та завданнями за даною програмою;  

Сумська область  – розроблено проєкт обласної комплексної 
програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки, розділ 9. 
«Реалізація сімейної політики, запобігання та протидія домашньому 
насильству та/або насильству за ознакою статі» (на погодженні в 
Сумській обласній раді) та розпорядження голови Сумської обласної 
державної адміністрації №556-ОД від 9 листопада 2020 р. «Про не-
відкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від 
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38  «Комплексна програма» окрім питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі спрямована також на вирішення інших питань, наприклад, на соціальний захист насе-
лення, протидію торгівлі людьми, розвиток сімейної, ґендерної політики тощо.
39  У Харківській області є комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 
2021-2025 роки. У розділі 4. «Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі»  є одне завдання та один захід (4.1. Навчання та підвищення рівня професійної компетентності 
спеціалістів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насиль-
ству за ознакою статі; 4.1.1. Проведення навчань для фахівців, які реалізують програми щодо кривд-
ників та програми для постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі).  На їхнє виконання передбачено фінансування з обласного бюджету у розмірі 125 тис. грн. Також 
є регіональний план заходів – Регіональний план заходів з виконання Державної соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, 
в ньому фінансування відсутнє, всього 14 завдань і лише одне  (7,1%) наявне в комплексній програмі 
та фінансується.

такого насильства, в Сумській області на 2020-2021 роки» – доступ 
відсутній. 

В якому документі відображені питання запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі?

Окремі програми щодо запобігання та протидії домашньому на-
сильству та насильству за ознакою статі  мають 6 регіонів (27%): Дніпро-
петровська, Кіровоградська, Рівненська, Херсонська, Черкаська області 
та м. Київ.

У рамках комплексної обласної програми38 питання запобіган-
ня та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
вирішуються в 14 областях: у Донецькій, Житомирській, Закарпатській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, 
Чернігівській. 

Регіональний план заходів мають 3 області: Львівська, Харківська, 
Луганська: 

- з виконання Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на період до 2025 року є у Львівській та Харківській обла-
стях39  (у регіональних планах заходів відсутнє фінансування, у 
Харківській області є індикатори виконання завдань,  а також 
затверджений перелік завдань і заходів на виконання Держав-
ної соціальної програми до 2025 року);

- у Луганській області на 2021 р. затверджений регіональний 
план заходів щодо розвитку системи надання соціальних по-
слуг населенню «Турбота» (як фінансування, так і індикатори 
відсутні).
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- області з окремою програмою

- області з комплексною програмою 

- області з регіональним планом заходів

Рівень відображення завдань Державної програми запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі до 
2025 року в обласних програмах та планах

Повністю завдання Державної програми відображені в 4 регіонах: у 
Львівській, Харківській, Рівненській та  Черкаській областях.

Частково завдання Державної програми  відображені в 6 регіонах: 
Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Чер-
нігівській областях та в м. Києві.

Не відображають завдання Державної програми  12 областей: Жи-
томирська (у комплексній програмі всього 3 заходи стосовно протидії 
насильству), Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Одесь-
ка, Полтавська, Тернопільська, Харківська (комплексна програма не відо-
бражає, однак є окремий план заходів на виконання Державної програ-
ми), Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.



58
Ст

ам
бу

ль
сь

ка
 ко

нв
ен

ція
 дл

я т
их

, хт
о п

ри
йм

ає
 рі

ше
нн

я: 
пр

о щ
о в

он
а?

 Щ
о п

ро
 не

ї н
ео

бх
ідн

о з
на

ти
? Ч

ом
у її

 ра
ти

фік
ац

ія 
Ук

ра
їно

ю 
є н

а ч
ас

і?

4

6

12

Відображеність завдань Державної програми запобі-
гання та протидії домашньому насильству та насиль-

ству за ознакою статі до 2025 року в регіональних 
програмах

відображають повністю

відображають частково

не відображають

Наявність фінансування в регіональних програмах
Фінансування передбачене в програмах 19 областей і відсутнє в 3 

областях. Детальніше – в таблиці:

Область Чи наявне 
фінансуван-

ня?

Примітки

Дніпропетровська область Так Наявне фінансування з обласного 
бюджету. 40

Донецька область Так 264 тис. грн –  з обласного бюдже-
ту, з інших місцевих бюджетів – 27 
194,97 тис. грн, з інших джерел –2 
813 тис. грн.

Житомирська область Так У межах фінансових можливостей.

Закарпатська область Так З обласного бюджету – 551 тис. 
грн, з інших місцевих бюджетів – 
650 тис. грн.

Запорізька область Так Фінансування з обласного бюдже-
ту  – 205 552 тис. грн.

40 В областях, у яких вказане наявне фінансування, а число не зазначено, неможливо вирахувати окрему 
суму на напрям протидії домашньому насильству, оскільки в програмі даний напрям поданий спільно з 
протидією торгівлі людьми, підтримкою сім’ї тощо.
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Область Чи наявне 
фінансуван-

ня?

Примітки

Івано-Франківська область Так Обласний бюджет – у межах ко-
шторисних призначень.

Київська область Так Фінансування з обласного бюдже-
ту.

Миколаївська область Так Обласний бюджет – 796,7 тис. грн.

Одеська область Так Обласний бюджет – 400 тис. грн.

Полтавська область Так Фінансування з обласного бюдже-
ту.

Рівненська область Так Обласний бюджет – 365,6 тис. грн.

Тернопільська область Так Наявне фінансування з обласного 
бюджету, з інших місцевих бюд-
жетів, інших джерел.

Харківська область Так Комплексна програма – обласний 
бюджет 125 тис. грн.

Херсонська область Так Обласний бюджет –  206,50 тис. 
грн, інші місцеві бюджети – 9 
343,50 тис. грн.

Хмельницька область Так Фінансування передбачене – міс-
цеві бюджети, кошти громадських 
організацій.

Черкаська область Так Фінансування за рахунок коштів, 
передбачених у місцевих бюдже-
тах за відповідними галузями та 
з інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством.

Чернівецька область Так Обласний бюджет.

Чернігівська область Так Обласний бюджет – 8 493 тис. грн, 
кошти інших місцевих бюджетів.

м. Київ Так Бюджет м. Києва – 155 420,5 тис. 
грн, інші джерела– 200 тис. грн.

Кіровоградська область Ні Фінансування відсутнє.

Луганська область Ні Фінансування відсутнє.

Львівська область Ні Фінансування відсутнє.
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3

Наявність фінансування в регіональних програмах

фінансування наявне

фінансування відсутнє

Наявність кількісних та якісних індикаторів виконання в регіо-
нальних програмах

- Кількісні та якісні індикатори наявні в 10 регіонах: у Дніпропе-
тровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській (1 кількіс-
ний, 9 якісних), Рівненській, Херсонській, Чернівецькій, Черні-
гівській областях, м. Києві.

- Винятково якісні індикатори – в 9 областях: у Житомирській, 
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградсь-
кій, Миколаївській, Харківській (комплексна програма), Хмель-
ницькій, Черкаській.

- Винятково кількісні – 1 область: Тернопільська.

- Відсутні індикатори – 2 області: Луганська, Полтавська (індика-
тори стосовно домашнього насильства відсутні); в Харківській 
області в плані заходів індикатори також відсутні. 

10

9
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2

Кількісні та якісні індикатори в регіональних програмах

наявні кількісні та якісні індикатори

наявні винятково якісні індикатори

наявні винятково кількісні індикатори

індикатори відсутні
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Наявність заходів моніторингу в регіональних програмах 
Завдання, пов’язані з моніторингом виконання програм, має лише 

м. Київ (Завдання: 2.5. Здійснення моніторингу з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству).

Співпраця із громадськими організаціями при виконанні регіо-
нальних програм та планів

Громадські організації залучені  до виконання регіональних про-
грам у 15 регіонах: у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, За-
порізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одесь-
кій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській 
областях та в м. Києві; а також у Харківській області (план заходів).

Громадські організації не залучені до виконання програм у 7 обла-
стях: у Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Хар-
ківській (у комплексній програмі), Херсонській, Чернівецькій (за  напря-
мом «домашнє  насильство» – не залучені, за рештою напрямів (торгівля 
людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, під-
тримка сім’ї) – залучені).

 

15

7

Залученість громадських організацій 
до виконання регіональних програм

громадські організації залучені

громадські організації не залучені 

Міжнародні організації  залучені до виконання регіональних про-
грам у 4 регіонах: у Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та в м. 
Києві.

Чи передбачена робота координаційних механізмів у регіональ-
них програмах? 

Робота координаційних механізмів на обласному та місцевому 
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і? рівнях (зокрема створення координаційних рад, координація дій з ре-
алізації програми між різними органами тощо) передбачена в 14 регіо-
нах: у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Хмельни-
цькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській області та в м. Київ. Зокре-
ма в областях напрацьовані наступні заходи:

- забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціальних 
уповноважених органів, які здійснюють заходи в сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству, інших органів та 
установ, які виконують функції, пов’язані зі здійсненням за-
ходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі;

- визначення уповноваженої посадової особи (координатора) з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на 
рівні  заступника голови облдержадміністрації, райдержад-
міністрації, заступника міського, сільського, селищного голови,  
відповідальної за координацію заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству та/або насильству за озна-
кою статі на території відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці;

- забезпечення діяльності місцевих координаційних рад із пи-
тань протидії домашньому насильству та насильству за озна-
кою статі;

-  визначення відповідальних осіб (структурних підрозділів) 
у районних, районних у мм. Києві та Севастополі держад-
міністраціях; відповідальних працівників виконавчого комітету 
сільської/селищної, міської ради, які приймають та реєструють 
заяви та повідомлення про вчинення домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі, координацію заходів реагу-
вання на факти вчинення такого насильства, надання допомоги 
та захисту постраждалим особам, роботу з кривдниками на те-
риторії відповідного міста, села/селища тощо.

У м. Києві передбачена розробка Дорожньої карти надання допом-
оги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі для координації ефективної взаємодії  спеціальних уповноважених 
органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Не передбачене функціонування координаційних механізмів на об-
ласному та місцевому рівнях  у  8 регіонах: у Житомирській, Запорізькій, 
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Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хер-
сонській областях.

На це потрібно звернути увагу та привести місцеві програми у від-
повідність до Державної програми!

 

14

8

Передбаченість роботи координаційних механізмів 
в регіональних програмах

координаційні механізми 
передбачені

координаційні механізми не 
передбачені

Врахування статистичних даних щодо поширення та проявів на-
сильства у регіональних програмах відповідного регіону

На статистичні дані про поширення та прояви насильства при визна-
ченні проблематики, на вирішення якої спрямована програма  (в описі 
програми наявна статистична інформація по домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі) спиралися 12 регіонів: Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Одеська, 
Тернопільська, Харківська (комплексна програма), Херсонська, Черні-
гівська області та м. Київ.

Статистичні дані щодо домашнього насильства та насильства за оз-
накою статі відсутні в 10 програмах (планах заходів): у Івано-Франківсь-
кій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, 
Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях, а також у 
Харківській області (план заходів).

 У програмах 2 регіонів передбачено проведення регулярних опи-
тувань стосовно поширення та проявів насильства на відповідному ре-
гіональному чи місцевому рівні, а саме: в Чернігівській області (напри-
клад: Захід 2.5.1. Організація проведення соціологічних досліджень, 
опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству) та в м. Києві (організація та проведення соціологічних, пси-
холого-педагогічних досліджень у сфері домашнього насильства, його 
причин та наслідків).
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12
10

Врахування статистичних даних щодо поширеності 
форм та проявів насильства у відповідному регіоні в 

регіональних програмах

статистичні дані враховані

статистичні дані до уваги не 
брались

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що регіональні 
програми не повною мірою відповідають принципу скоординованої 
політики Стамбульської конвенції. 

Зокрема недостатньою є координація політики на державному та 
регіональному рівнях. Адже переважна більшість регіональних про-
грам не відображає (або відображає лише частково) заходи Держав-
ної програми. Не в усіх регіональних програмах закладене фінансуван-
ня на їхнє виконання або ж обсяг фінансування не конкретизований.

 Занепокоєння викликає також повна відсутність показників (або 
ж відсутність кількісних чи якісних показників) виконання в окре-
мих програмах. В усіх, за винятком однієї програми, відсутні заходи 
з моніторингу їхнього виконання. Це може негативно позначитися на 
ефективності їхньої реалізації. Зокрема буде складно відстежити, де 
існують прогалини, і відповідно скоригувати дії в процесі реалізації по-
точних програм чи врахувати недоліки при розробці наступних.

У більш ніж третині регіональних програм не передбачене функ-
ціонування координаційних механізмів на обласному та місцевому 
рівнях, що є запорукою належної реалізації не лише принципу скоор-
динованої політики, але й усього механізму Конвенції.

Також у кожній другій програмі не було враховано місцевого кон-
тексту щодо поширення та проявів насильства у відповідному регіоні. 
Зокрема розробники програм не спиралися на відповідні статистичні 
дані. І лише в кожній десятій програмі передбачено проведення регу-
лярних опитувань населення та досліджень із питань запобігання та 
протидії насильству. Нехтування даним стандартом (принцип доказо-
вої політики) призводить до того, що реальні потреби постраждалих 
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осіб у відповідному регіоні не враховуються і замість тих заходів, які 
справді необхідні, здійснюватимуться (з відповідним фінансовим за-
безпеченням) ті, які не є першочерговими і не сприятимуть досягнен-
ню очікуваних результатів.

У третині програм не передбачено залучення громадських органі-
зацій до їхнього виконання. Це також може позначитися на ефектив-
ності їхньої реалізації та призвести до зниження рівня довіри населен-
ня до уповноважених державних структур.

Щоб компенсувати всі вищезазначені недоліки, потрібно активні-
ше та системніше впроваджувати принцип скоординованої політики 
до українського законодавства. А для цього необхідно ратифікувати 
Стамбульську конвенцію!
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ЩО КАЖУТЬ ОПОНЕНТИ РАТИФІКАЦІЇ  
ПРО СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ? ЯК ВЕСТИ  

З НИМИ ДІАЛОГ?

Потрібно визнати, що довкола Стамбульської конвенції та підготов-
ки її до ратифікації існує безліч маніпуляцій. Перша спроба ратифікації 
була в 2016 р. за ініціативи Президента України П. Порошенка, але кіль-
кості голосів народних депутатів, які її підтримали, було недостатньо. 
Документ відправили на доопрацювання, але зрештою до нього так і 
не повернулись. 2020 р. петиція до Президента України В. Зеленського 
з вимогою ратифікувати Конвенцію набрала необхідні 25 тис. голосів. 
Міністерство соціальної політики України підготувало ратифікаційний за-
конопроєкт, який в квітні 2021 р. переданий до МЗС України для подачі 
до Офісу Президента України. В листопаді 2021 р. була відкрита до підпи-
сання друга петиція до Президента з вимогою ратифікації Стамбульської 
конвенції.

30 листопада 2021 р. під Офісом Президента України відбулась акція 
«Відчинимо правду про насильство» з вимогою ратифікації Стамбульсь-
кої конвенції. Відповіддю Президента стала заява про необхідність ра-
тифікації цього документа41. 

Але водночас поширюються численні міфи про загрози, які ніби-
то несе  Стамбульська конвенція.  Ми вже узагальнювали їх і надавали 
ґрунтовні відповіді в брошурі «Що сказати тим, хто має сумніви в необ-
хідності ратифікації Стамбульської конвенції»42. Чимало публікацій на цю 
тему підготовлено Радою Європи та іншими організаціями. Під час про-
ведення деяких заходів, присвячених протидії насильству та ратифікації 
Конвенції, також лунали виступи її противників. Щоб допомогти вам про-
тистояти подібним маніпуляціям, пропонуємо відповіді на деякі  викри-
влені положення.

41  https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vistupaye-za-priyednannya-ukrayini-do-st-71789
42  https://la-strada.org.ua/download/shho-skazaty-tym-hto-maye-sumnivy-v-neobhidnosti-ratyfikatsiyi-
stambulskoyi-konventsiyi
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1.«Стамбульська конвенція запроваджує поняття «ґендер» як 
ідеологічний концепт самоідентифікації людини (стаття 3)». 

Насправді Стамбульська конвенція не запроваджує поняття «ґен-
дер», оскільки це поняття та похідні від нього (ґендерна рівність, ґен-
дерна політика, ґендерні квоти, ґендерно орієнтоване бюджетування, 
ґендерна інтеграція, ґендерна стратегія тощо) ще до появи цієї Конвенції 
активно використовувалися в міжнародних документах, у національно-
му законодавстві різних країн, зокрема і в українському. Так, в українсь-
кому законодавстві воно застосовується з 2001 р. («Про Національний 
план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню 
ґендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки», Постанова Кабінету 
Міністрів України №479 від 6 травня 2001 р.). У пошуковій системі веб-
сайту «Рада» посилання на термін «ґендер» та похідні від нього зустрі-
чаються в назвах 11 нормативно-правових документів (2001, 2003, 2007, 
2017, 2018, 2020 рр.)43. 

У статті 3 Стамбульської конвенції подається визначення терміну 
«ґендер» «як соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і харак-
терні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок і чо-
ловіків».

Таким чином, тлумачення поняття «ґендер» «як ідеологічного кон-
цепту самоідентифікації людини» є дезінформацією та обманом (тоб-
то навмисним наданням читачам такої інформації, що вводить їх в оману 
стосовно реального стану справ шляхом використання свідомо помил-
кового повідомлення, яке стає обманом),  оскільки у визначенні Конвен-
ції йдеться якраз про соціально закріплені, а не індивідуально визначені 
(самоідентифікація) ознаки, поведінку, ролі.

2. «Ігнорування факту наявності біологічних статей,  
які характеризують жінку або чоловіка, та пов’язане з цим 
зобов’язання навчати дітей нестереотипним ґендерним ролям 
(стаття 14 Конвенції) несе загрози спотворення у молодого 
покоління своєї статевої ідентичності».

Стамбульська конвенція не ігнорує факту наявності біологічних ста-
тей чоловіка та жінки. Як пояснюють експерти Ради Європи, «мета ви-
користання терміну «ґендер» полягає не в тому, щоб замінити понят-
тя «стать», яке відображає біологічні відмінності, і не в тому, щоб не 

43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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і? вживати далі поняття «чоловік» і «жінка». Мета використання терміну 
«ґендер» – наголосити на тому, як багато проявів нерівності, стереотипів 
і, як наслідок, насильства випливає не з наявних біологічних відмінно-
стей між жінками та чоловіками, а радше із соціально сконструйованих 
відмінностей, із ставлення та сприйняття того, як жінка та чоловік мають 
бути представлені в соціальному житті».

Щодо «зобов’язання навчати дітей нестереотипним ґендерним 
ролям (стаття 14 Конвенції)», яке «несе загрози спотворення у моло-
дого покоління своєї статевої ідентичності», то одразу зазначимо, що 
такої загрози нема. В статті 14 Конвенції «Навчання» йдеться про наступ-
не: «Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включен-
ня адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких 
питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні ґендерні 
ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках 
без застосування насильства, насильство стосовно жінок за ґендерною 
ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на 
всіх рівнях навчання». Тож ґендерні стереотипи загрожують вільному та 
справедливому розвитку кожної особистості жінки та чоловіка, оскільки 
виступають соціальними обмеженнями для такої реалізації, закріплюють 
наявні в суспільстві дискримінацію та нерівність, наприклад, у сфері пра-
ці, що пов’язано із стереотипним поділом професій на «типово жіночі» 
(вчителька, медпрацівниця, бібліотекарка, соціальна працівниця тощо) 
та «типово чоловічі» (водій, поліцейський, військовий, пожежник тощо). 
Відповідно чоловік, який має так звану «типово «жіночу» професію, 
зазнає такої ж дискримінації, як і жінка, яка має «типово чоловічу».

Тому навчання «нестереотипним ґендерним ролям» не може спри-
яти спотворенню статевої ідентифікації молодого покоління, оскільки 
спрямоване на розширення соціальних можливостей. А стать людини 
зумовлена структурою генів і є поняттям біологічним. Від статі залежить 
будова статевих органів, можливість стати матір’ю чи батьком, а також 
деякі інші ознаки: пропорції тіла (зріст, ширина плечей, об’єм стегон), 
розподіл жирових тканин, кількість волосся на тілі й на обличчі, особ-
ливості статевого дозрівання, м’язова сила, витривалість, риси обличчя, 
тембр голосу і навіть міміка й хода. Але перелічені вище статеві ознаки 
(первинні та вторинні) не можуть бути підставою для дискримінації. 
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3.Конвенція несе загрози «популяризації одностатевих 
сексуальних стосунків та поширення випадків захворювання  
на ґендерну дисфорію серед дітей і молоді». 

Стамбульська конвенція не популяризує одностатевих стосунків, але 
наголошує, що статева орієнтація не має бути приводом для насильства 
чи дискримінації (стаття 4): «Виконання положень цієї Конвенції Сторо-
нами, зокрема вжиття заходів для захисту прав жертв, забезпечується 
без дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: статі, ґендеру, раси, ко-
льору шкіри, мови, релігійних, політичних або інших переконань, націо-
нального або соціального походження, належності до національної мен-
шини, майнового стану, народження, сексуальної орієнтації, ґендерної 
ідентичності, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу 
мігранта чи біженця або іншого статусу»44. Тобто держава має захищати 
від насильства та допомагати всім людям. 

Ґендерна дисфорія не ГРВІ, тож не передається повітряно-крапель-
ним шляхом або іншим шляхом, зокрема через навчання ненасиль-
ницькій поведінці. Крім того, вона не є хворобою45. У «Міжнародній 
статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям. 
Одинадцятий перегляд (МКХ-11)», який набуває чинності з 2022 р., ґен-
дерна дисфорія перенесена з  «психічних розладів і розладів поведінки» 
до «сексології» («Conditions related to sexual health»).

4. Через Стамбульську конвенцію впроваджується «ґендерна 
ідеологія».

Стамбульська конвенція не впроваджує жодну ідеологію, зокрема 
ґендерну. Попри постійне використання опонентами ратифікації Стам-
бульської коневенції терміну «ґендерна ідеологія» в текстах, спрямо-
ваних проти сучасної державної ґендерної політики в Україні, проти 
ратифікації Стамбульської конвенції або приєднання до глобального 
Партнерства Біарріц щодо ґендерної рівності46, чіткого визначення цього 
терміну вони не дають. 

Стаття 15 Конституції України визначає, що «Суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як 
обов’язкова»47. У ратифікаційному законопроєкті стосовно Стамбульсь-

44   https://rm.coe.int/1680462546
45  https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_972_ykpmd_gendysfor.pdf).
46   https://vrciro.org.ua/ua/news/uccro-statement-on-g7-biarritz-partnership-agenda 
47 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
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і? кої конвенції, запропонованому Урядом, ще раз наголошується, що «від-
повідно до Конституції України жодна ідеологія не визнається державою 
як обов’язкова і не підлягає впровадженню».

Таким чином, апелювання до наявності та небезпеки «ґендерної 
ідеології» в тексті Стамбульської конвенції є маніпуляцією.

5. Національного законодавства достатньо для захисту від 
насильства, міжнародні документи не потрібні, а поліпшувати 
протидію насильству можна завдяки вдосконаленню законів  
і підзаконних актів.

На шляху до ратифікації Україною Конвенції Ради Європи із запобі-
гання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами суттєвою перешкодою є поширення думки про самодо-
статність національного законодавства в цій сфері: мовляв, Конвенцію 
не потрібно ратифікувати, оскільки розроблене та ухвалене національне 
законодавство достатньою мірою  захищає від насильства. При цьому 
посилаються, перш за все, на Закон України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству». Як було продемонстровано у попередніх 
розділах брошури, незважаючи на наявність спеціалізованого законо-
давства, наразі в національній правовій системі все ще залишається ве-
лика кількість прогалин та неузгодженостей зі стандартами Стамбульсь-
кої конвенції.

Крім того, якщо розглядати питання верховенства національного 
чи міжнародного права з точки зору імперативних норм міжнародного 
права, то норми міжнародного права мають вищу юридичну силу, ніж 
національне законодавство, а країни не можуть посилатись у невико-
нанні міжнародних договорів на норми національного права (стаття 27 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.). 8 ве-
ресня 2016 р. в своєму рішенні Конституційний Суд України підтвердив 
принцип «дружнього ставлення до міжнародного права».

6. Більшість європейських країн відмовилася від ратифікації 
Конвенції.

Конвенція ратифікована більшістю країн-членів Ради Європи:  35 із 
47 країн. Серед країн, які активно виступають проти Стамбульської кон-
венції, є Російська Федерація, країна-агресор, яка навіть не підписала 
Конвенцію (разом із Азербайджаном) і яка вдається до послідовних і 
цілеспрямованих заходів для зруйнування системи міжнародного права 
та дискредитації міжнародних організацій, серед яких і Рада Європи.
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До «російського портфоліо» варто додати відмову від виконання 
рішень Європейського суду з прав людини, порушення міжнародних до-
говорів, ігнорування статутів міжнародних організацій, що є складовою 
одного процесу. Політичні цілі РФ в контексті її руськомирської ідеології 
узагальнені авторами ґрунтовного дослідження «Світова гібридна вій-
на: український фронт». Для створення багатополярного світу, на дум-
ку основного ідеолога «руського миру» Олександра Дугіна, необхідно 
«повністю зруйнувати стратегічне домінування США в світовому мас-
штабі, розчленувати євроатлантичне співтовариство на Північну Аме-
рику та континентальну Європу, скинути капіталізм та світову фінансову 
олігархію, відмовитися від техніки як долі, викорчувати з корінням біль-
шість західних колоніальних практик, звільнитися від вестернізаційних 
елементів незахідних спільнот, проклясти й деконструювати науковий 
світогляд, реабілітувати релігію та сакральність, викрити лібералізм як 
тоталітарну ідеологію і повстати проти нього, цілком відкинути ґендер-
ну політику, повернутися до традиційних практик сім’ї – тобто, одним 
словом, увійти до цілком нового постзахідного століття». У Росії відсут-
ній закон про боротьбу з насильством. Більш того, 2019 р. тут були де-
криміналізовані дії, пов’язані з домашнім насильством. До цього яви-
ща застосовується політика заперечення та непідтримки постраждалих. 
Тож відмова від ратифікації Конвенції цілком у руслі ідеології «руського 
миру» і є виявом гібридної загрози для України. 
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СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  
РІШУЧИХ ДІЙ: ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ  

ВЖЕ ЗАРАЗ?

1. Адвокатувати ратифікацію Стамбульської конвенції.
Першочерговим кроком на шляху до реалізації стандартів Стам-

бульської конвенції в Україні має стати її ратифікація нашою державою. 

Остаточне рішення про ратифікацію ухвалюватиме Верховна Рада 
України. І тут може виникнути запитання – то яким чином бути долучени-
ми до цього процесу? І взагалі – чи є в цьому потреба?

На ці запитання всі учасники та учасниці проведених дискусій, від-
повідали однозначно: «Так, потрібно підключатися».

Коли під час заходу 22 грудня 2021 р. було проведене онлайн-опи-
тування , то на запитання «Уявіть себе депутатом/депутаткою Верхов-
ної Ради України, який\яка мають проголосувати законопроєкт щодо 
ратифікації Конвенції Ради Європи із запобігання насильству стосовно 
жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Яким 
би був результат вашого голосування?» 99% його учасників і учасниць 
надали позитивну відповідь, тобто проголосували б «за» ратифікацію 
Конвенції, 1%  – «проти». Байдужих до цього питання не залишилося.

То що ж робити?

1. Прочитати Стамбульську конвенцію  (тим, хто досі не про-
читав її) – https://rm.coe.int/1680462546.  

2. Долучитися до електронної петиції на сайті Президента 
України  – «Петиція щодо невідкладної ратифікації Кон-
венції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими яви-
щами», ( https://petition.president.gov.ua/petition/12763
2?fbclid=IwAR0giZtYBukmrha1oOSB_-4sh7grQigriS43HP__
JV70dH9398vETa_rXaI)

3. Ознайомитися з матеріалами та публікаціями щодо змісту 
Стамбульської конвенції та її положень.
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4. Розмістити інформацію (сприяти розміщенню інформації) 
про Стамбульську конвенцію на вебсайті свого відомства 
(установи, організації).

5. Організовувати інформаційні заходи для своїх колег та іншим 
чином популяризувати Стамбульську конвенцію.

6. Брати участь у заходах міжнародних і громадських органі-
зацій, спрямованих на підтримку ратифікації Стамбульської 
конвенції.

7. Підтримати Марш Жінок до Міжнародного дня прав жінок 8 
березня та долучитися до нього в своєму місті, в своїй гро-
маді.

8. Організувати зустріч (або взяти участь у зустрічі) з депутата-
ми Верховної Ради для обговорення важливості ратифікації 
Стамбульської конвенції.

9. Надіслати лист народному депутату свого округу з вимогою ра-
тифікувати Стамбульську конвенцію.

10. Навчитися протистояти міфам і маніпуляціям, пов’язаним зі 
Стамбульською конвенцією48.

2. Брати участь у процесі вдосконалення українського 
законодавства для його наближення до стандартів 
Стамбульської конвенції.

Стандарти Стамбульської конвенції, які уособлюють не лише поло-
ження одного окремо взятого інструмента, а відображають цінності всієї 
європейської системи захисту прав людини, як було продемонстровано 
вище, наразі неповною мірою закріплені в українському законодавстві 
та недостатньо реалізуються в нашій країні на практиці. 

Ще досі не криміналізовано всі види ґендерно зумовленого насиль-
ства, зокрема сталкінг та сексуальні домагання. Залишаються бар’єри в 
доступі постраждалих до правосуддя, зокрема не повною мірою реалі-
зовано можливість здійснення провадження ex officio, не прийнята оцін-
ка ризиків, якою б могли керуватися судові та правоохоронні органи, не 
передбачено належного компенсаційного механізму. Недостатня увага 

48  Такі приклади наведені в попередньому розділі.



74
Ст

ам
бу

ль
сь

ка
 ко

нв
ен

ція
 дл

я т
их

, хт
о п

ри
йм

ає
 рі

ше
нн

я: 
пр

о щ
о в

он
а?

 Щ
о п

ро
 не

ї н
ео

бх
ідн

о з
на

ти
? Ч

ом
у її

 ра
ти

фік
ац

ія 
Ук

ра
їно

ю 
є н

а ч
ас

і? приділяється питанням ідентифікації та захисту дітей-постраждалих та 
дітей-свідків насильства. Усі ці питання потребуватимуть додаткового 
нормативного врегулювання в найближчому  майбутньому.

І знову постає питання – якщо закони ухвалюють депутати Верхов-
ної Ради України, то яким чином можна брати участь у вдосконаленні 
законодавства?

Необхідно розуміти, що недоліки та прогалини законодавства є 
видимими, перш за все, на практиці. Тож, працюючи в різних секторах 
запобігання та протидії насильству, надаючи допомогу постраждалим, 
ви знаєте,  чого бракує на законодавчому рівні для такої роботи. Для 
підготовки пропозицій до законодавства важливо винести це питання 
на обговорення консультативно-дорадчих органів з питань запобігання 
насильству, торгівлі людьми, ґендерної дискримінації, які створені при 
всіх обласних державних адміністраціях та при Київській міській держав-
ній адміністрації (назви таких консультативно-дорадчих  органів можуть 
відрізнятися в різних регіонах).  

Ви також можете долучитися до робочої групи з розробки пропози-
цій до законодавства.

Або надіслати свої пропозиції до народного депутата у вашому 
окрузі, поділитися ними з громадськими організаціями, надіслати до 
комітетів Верховної Ради (наприклад, залежно від питання, до Комітету 
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, 
Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіо-
нального розвитку та містобудування, Комітету  з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітету з питань 
правової політики, Комітету з питань правоохоронної діяльності тощо).

У разі необхідності внесення тих чи інших змін до законодавства для 
його наближення до стандартів Стамбульської конвенції також потрібно 
інформувати широку громадськість.

При цьому важливо розуміти, що процес вдосконалення національ-
ного законодавства не відкидає необхідності та важливості приєднання 
до міжнародних документів після їхнього опрацювання.
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3. Підтримувати впровадження стандартів та положень 
Стамбульської конвенції в практику. 

Яким би непростим не виглядав процес ратифікації Стамбульської 
конвенції Верховною Радою України, але імплементація її положень в 
українське законодавство є процесом ще складнішим та довшим. 

Визнаючи стандарти Стамбульської конвенції загальноєвропейсь-
кими, Україна вже впроваджує їх у своє законодавство. Це стало найвід-
чутнішим впродовж останніх років, зокрема з ухваленням Закону Украї-
ни «Про запобігання та протидію домашньому насильству», внесенням 
змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», доповненням новими положеннями Кримінального, 
Кримінального процесуального кодексів49, Цивільного процесуального 
кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухвален-
ням низки підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері.

Але чимало положень оновленого законодавства також потребують 
зміни мислення та ставлення, відмови від стереотипів. І це може і має 
робити кожен і кожна з нас. До цього процесу вже можливо, і навіть не-
обхідно, долучатися!

4. Залучатися до розробки, ухвалення, реалізації та 
моніторингу політик (програм, планів дій) у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Будучи частиною реалізації принципу скоординованої політики 
Стамбульської конвенції, ухвалення узгоджених політик на різних рівнях 
є необхідною передумовою для забезпечення ефективного впроваджен-
ня всіх інших стандартів Конвенції. Із прийняттям Державної соціальної 
програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі на період до 2025 року почався процес розробки, прий-
няття та реалізації узгоджених політик на регіональному та місцевому 
рівнях. До нього активно долучені як місцеві органи державної влади, 
так і органи місцевого самоврядування та громадянське суспільство. 
Окрім узгодженості з державною політикою запорукою ефективності 
регіональних та місцевих політик є ініціативи місцевих органів влади та 
органів місцевого самоврядування в процесі розробки, ухвалення та ре-
алізації відповідних політик, врахування місцевого контексту та визна-

49  Відповідні зміни були внесені через прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 
2227-VIII від 6 грудня 2017 р.
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і? чення достатніх джерел фінансування. Також необхідна узгодженість дій 
всіх суб’єктів, зокрема тих, які здійснюють розробку, прийняття таких 
політик, відповідальні за їхню реалізацію та моніторинг. І особи, які від-
повідальні за ухвалення рішень, кожен та кожна на своєму рівні, мають 
активно долучатися та стежити за дотриманням і реалізацією стандартів 
Стамбульської конвенції під час усіх вищезазначених процесів.

5. Підтримувати та посилювати координацію між різними 
уповноваженими суб’єктами та на різних рівнях, особливо  
в умовах децентралізації.

Оскільки напрямок координації політики в сфері запобігання та 
протидії ґендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству, є 
відносно новим для нашої держави, особливо в умовах децентраліза-
ції, виникають проблеми з координацією між різними уповноваженими 
суб’єктами та на різних рівнях. Аби вирішити відповідні проблеми, необ-
хідно зокрема:

1. Вдосконалити систему розподілу та використання органами міс-
цевої влади державних субвенцій, які виділяються на створення 
притулків та інших спеціалізованих служб підтримки постражда-
лих. Отримувачі таких субвенцій не завжди можуть ефективно 
ними розпорядитись або ж знаходити фінансові ресурси для за-
безпечення діяльності відповідних служб після їхнього створен-
ня; 

2. Покращити механізм збору статистичних даних щодо ґендерно 
зумовленого насильства, які наразі збираються фрагментова-
но, різними суб’єктами та не дозволяють відстежити єдині по-
казники; 

3. Створити та забезпечити підвищення ефективної діяльності ко-
ординаційних рад, які наразі є не в усіх регіонах, або ж якщо і 
створені, то не збираються регулярно;

4. Вдосконалити взаємодію між суб’єктами, які здійснюють реа-
гування на випадки насильства та надають послуги постражда-
лим, особливо постраждалим дітям (поліція, соціальні служби, 
медичні установи тощо);

5. Налагодити механізм обміну досвідом, а також закупівлі по-
слуг між окремими  територіальними громадами.
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6. Посилювати співпрацю з громадськими організаціями.

Співпраця державних органів і органів місцевого самоврядування з 
громадськими організаціями в процесі реалізації стандартів Стамбуль-
ської конвенції,  яку стаття 9 документа визначає окремим стандартом, 
одночасно проходить червоною ниткою через всю Конвенцію. Йдеться 
і про здійснення закупівлі послуг у громадських організацій, і про про-
ведення спільних інформаційних кампаній, і про долучення до навчань 
державних спеціалістів, до проведення досліджень, опитувань щодо 
поширення насильства та багато іншого. Важливість залучення громад-
ського сектору до реалізації стандартів Стамбульської конвенції полягає 
в тому, що такі організації спеціалізуються на певних сферах і напрямах 
щодо запобігання та протидії насильству, є носіями експертних знань, 
яких принаймні на початковому етапі може бракувати державним струк-
турам. Також залучення таких організацій до надання послуг постражда-
лим може бути більш вигідним за витрачання додаткових коштів на під-
готовку державних фахівців із відповідного напряму. Нарешті залучення 
громадських організацій до процесу реалізації державної політики є 
проявом демократичності суспільства, особливо в такій чутливій сфері, 
як запобігання та протидія ґендерно зумовленому, зокрема домашньо-
му, насильству.



78
Ст

ам
бу

ль
сь

ка
 ко

нв
ен

ція
 дл

я т
их

, хт
о п

ри
йм

ає
 рі

ше
нн

я: 
пр

о щ
о в

он
а?

 Щ
о п

ро
 не

ї н
ео

бх
ідн

о з
на

ти
? Ч

ом
у її

 ра
ти

фік
ац

ія 
Ук

ра
їно

ю 
є н

а ч
ас

і?

Авторки сподіваються, що матеріали брошури стали в нагоді у вашій 
роботі.

Свої побажання та коментарі просимо надсилати на адресу:  
info@la-strada.org.ua.

Будемо раді дізнатися про них для вдосконалення нашої діяльності!

ПРО АВТОРОК:
Аносова Ю. В. –  юристка ГО «Ла Страда-Україна», кандидатка юри-

дичних наук;

Дунебабіна О. А. – менеджерка зі зв’язків із громадськістю ГО «Ла 
Страда-Україна», аспірантка Національної академії Служби Безпеки 
України;

Жуковська Г. Г. – старша референтка Апарату Урядової уповноваже-
ної з питань ґендерної політики, кандидатка наук з державного управ-
ління; 

Левченко К. Б. – Урядова уповноважена з питань ґендерної політи-
ки, заступниця голови Комісії з ґендерної рівності Ради Європи, канди-
датка філософських наук, докторка юридичних наук, професорка;  

Легенька М. М. – віцепрезидентка ГО «Ла Страда-Україна», доктор-
ка філософії в галузі права;

Черепаха К. В. –  президентка ГО «Ла Страда-Україна».
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