


 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року                № 954 

 

Про звернення депутатів  

Кропивницької міської ради восьмого скликання 

до Президента України та Верховної Ради України  

щодо ратифікації Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і  

домашньому насильству та боротьбу  

із цими явищами (Стамбульської конвенції) 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

пропозицію депутатської групи «Міжфракційне депутатське об’єднання 

«Рівні можливості», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання до Президента України та Верховної Ради України щодо 

ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

(Стамбульської конвенції) (додається).  
 

2. Направити звернення до Президента України, Верховної Ради 

України. 
 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Кропивницької міської ради  О.Колюку. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 



 Президент України 

 

Верховна Рада України 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання  

щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

(Стамбульської конвенції) 

 

Ми, депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання, 

звертаємось щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами.  

Найбільш поширеною формою порушення прав людини є насильство 

стосовно жінок, зокрема різні прояви домашнього насильства. Карантин, 

пов'язаний із COVID-19, загострив проблему та показав прогалини в системі 

протидії домашньому насильству.  

В умовах дотримання карантину все більше жінок, дітей та людей 

похилого віку зазнають насильства і змушені залишатися вдома поряд з 

кривдниками.  

Скорочення робочих місць, зниження фінансової спроможності  

в українських родинах породжує конфлікти та агресію. Статистика вражає – 

кожна третя родина в Україні зустрічається з насильством. Протягом 2021 року  

зафіксовано понад 200 тисяч  звернень з приводу домашнього насильства. 

Тільки за січень-лютий 2021 року в Україні зареєстровано  

700 правопорушень за статтею «Домашнє насильство», половину з них 

направлено до суду, що на 61,9 % більше, ніж минулого року. 

Закликаємо представників влади звернути увагу на цю проблему і 

посилити роботу з попередження та протидії домашньому насильству. 

Звертаємо увагу на необхідність швидкого реагування на насильство та 

надання максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо 

жінкам, дітям, людям старшого віку та особам з інвалідністю.  

Звертаємось із закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу із цими явищами, яка стала результатом багаторічної наполегливої 

фундаментальної роботи європейської спільноти з визнання проблеми 

насильства щодо жінок та розробки шляхів подолання цього явища.  

Конвенція - це задекларований документ по боротьбі з домашнім  

насиллям. Він забезпечує низку комплексних заходів із запобігання та протидії 

насильству над жінками та домашньому насильству. Конвенція визнає  

насильство стосовно жінок порушенням прав людини, і водночас одним з видів 

дискримінації. Важливо відзначити, що Україна брала безпосередню участь у 

розробці Конвенції  та підписала її в 2011 році, проте досі не ратифікувала. 



 

2 

 

Впевнені, що ратифікація Конвенції Верховною Радою  дасть потужний 

поштовх посиленню заходів із боротьби та запобігання насильству, 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.  

Необхідність ратифікації Конвенції зумовлена необхідністю наближення 

чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу,  

а також пов’язана із зобов’язаннями України перед Радою Європи у сфері 

захисту прав людини.  

Депутати Кропивницької міської ради закликають Вас вжити усіх 

можливих заходів щодо якнайшвидшої ратифікації Стамбульської конвенції 

(проєкт Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами») та початку імплементації її положень у національне законодавство. 

 

 

 
З повагою 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


