
                       підготовлено депутатами МФО «Рівні можливості» 

              ПРОЕКТ № 1124 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» травня 2017 року        № ____ 

Про звернення депутатів Кіровоградської                                                       
міської ради до Верховної Ради України                                                              
щодо ратифікації Конвенції Ради Європи                                                              
про запобігання насильству стосовно жінок і                                           
домашньому насильству (Стамбульської конвенції) 

Керуючись статтею 140 Конституції  України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Підтримати звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання до Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

(Стамбульської конвенції) (додається).  

2. Доручити управлінню апарату Кіровоградської міської ради надіслати 

копію рішення та звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання до Верховної Ради України. 

3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Кіровоградської 

міської ради та відділу по роботі із засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради оприлюднити дане звернення на офіційному сайті 

міської ради та у віснику міської ради «Вечірня газета».  

4. Доручити відділу сім’ї та молоді, службі у справах дітей, центру 

соціальних служб для сімей, дітей та молоді, відділу соціальної підтримки 

населення, управлінню освіти Кіровоградської міської ради внести доповнення 

до цільових програм, а саме: передбачити додаткові заходи з питань 
запобігання  та протидії домашньому насильству. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Кіровоградської міської ради Табалова А.О. та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

Міський голова         А. Райкович 
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Верховній Раді України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кіровоградської міської ради сьомого скликання щодо 

ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції) 

 

Враховуючи звернення учасників засідання круглого столу з питань 

координації дій щодо протидії насильству в сім’ї, що відбулося 4 травня 2017р., 

до депутатів  Кіровоградської міської ради, а також сумну статистику по місту, 

звертаємось з закликом щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. 

За інформацією відділу поліції м. Кропивницький кількість звернень 

щодо насильства в сім’ї та кількість осіб, які перебувають на обліку в 

м.Кропивницькому, в 2016 році зросла порівняно з 2015 роком. А саме: у 2015р. 

- 2318 звернень та 521 осіб на обліку; 2016р. – 2816 звернень та 525 - на обліку. 

Цьогоріч вже поставлено на облік 140 осіб, які скоїли насилля по 

відношенню до іншої особи, 480 містян – перебувають на профілактичних 

обліках. Також з початку 2017 року зафіксовано 5 повідомлень про жорстоке 

поводження з дитиною, які наразі перевіряються. 

Багато жертв домашнього насильства не знають, у якому напрямку 

зробити перший крок до порятунку. Більшість випадків сімейного насильства 

залишаються прихованими, є внутрішньою проблемою сім’ї. Лише 18% наших 

співгромадян знають, що в Україні діє Закон «Про попередження насильства в 

сім’ї». 

Впевнені, що ратифікація Верховною Радою  Стамбульської конвенції 

дасть потужний поштовх посиленню заходів із боротьби та запобігання 

насильству в родинах, стане запорукою подальшого реформування 

законодавства України та сприятиме підвищенню політичного іміджу України 

на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується взятих на себе 

зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод. 
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Депутати Кіровоградської міської ради закликають Вас вжити 

усіх можливих заходів щодо якнайшвидшої ратифікації Стамбульської 

конвенції (проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами» (Стамбульська конвенція), зареєстрований під номером 0119 

від 14.11.2016) та початку імплементації її положень у національне 

законодавство. 

 

З повагою  

Депутати Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 


