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сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Президента України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради
8 скликання Мілієнко O.A. та висновки постійних комісій Вінницької
обласної Ради 8 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання
до Президента України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, що
додається.
2. Надіслати звернення до Президента України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності
та етики (Мілієнко O.A.).

Голова обласної Ради

І. Івасюк

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток до ріш ення^^есії
обласної Ради 8 скликання
від^Г а/шоя<г^ 2021 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента
України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
Звертаємося до Вас з нагальним закликом щодо невідкладної
ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству (далі - Стамбульська конвенція).
Україна безпосередньо долучилася до її розробки та стала 17-ю
державою, яка приєдналася до цього важливого міжнародно-правового
інструменту, підписавши Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.
Проте, станом на кінець 2021 року Конвенція Україною досі не ратифікована.
Стамбульська конвенція - це міжнародний стандарт захисту жінок від
усіх форм насильства, включаючи домашнє насильство. На сьогодні є
найбільш всеосяжною міжнародною угодою у цій сфері, що використовується
як основа для дій багатьох країн Європи та за її межами.
Конвенцією пропонується комплексний підхід до запобігання і протидії
насильству стосовно жінок, зокрема: заходи запобігання та захисту осіб, які
постраждали від насильства, розслідування випадків насильства на належному
рівні, а також кримінальне переслідування та засудження винних за вчинення
такого насильства. Крім цього, Конвенцією запроваджується дієвий механізм
надання допомоги та захисту особам, які постраждали від домашнього
насильства.
Визначені Конвенцією механізми та інституції захисту постраждалих
від домашнього насильства потребують негайної імплементації у вітчизняне
чинне законодавство з огляду на ситуацію, щодо захисту прав і свобод жінок,
яка склалася в Україні. Так, відповідно до офіційної статистики кожна п'ятка
жінка в Україні страждає від насилля. Експерти ж говорять про принаймні в
чотири рази вищі показники і наголошують, що з кожним днем проблема
насилля у сім'ї загострюються; а кількість випадків насилля над жінками
суттєво і, що особливо важливо, постійно збільшується.
Причинами складної ситуації з насиллям щодо жінок називаються
продовження військових дій на Сході країни та карантин, пов'язаний із
C0VID-19. Вказані обставини загострили проблему та унаочнили прогалини в
системі протидії домашньому насильству. За статистичними даними у 2020
році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї. З них 2756 від дітей, 180 921 - від жінок, 27 676 - від чоловіків. При цьому, у перші
три місяці 2021 року кількість дзвінків на дитячу гарячу лінію продовжувала
зростати (в січні 2021 року було одержано 11 274 звернення, в лютому - 1 4
265, березні - 16 281). Якщо порівняти ці цифри з тими, що були на початку
2020 року, можна побачити десятикратне зростання кількості звернень.

14 травня 2020 року громадяни України зробили свій вибір на користь
євроінтеграційного шляху України і європейських цінностей спрямованих на
попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотності
покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги
потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам із
інвалідністю, петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції набрала 26
416 тисяч голосів.
Стамбульська конвенція є юридично зобов'язуючим та всеохоплюючим
міжнародно-правовим інструментом, що забезпечує умови для вирішення
проблеми насильства щодо жінок та домашнього насильства, а отже повинна
бути ратифікована парламентом негайно і без обмовок. Оскільки, ще у квітні
2021 року Міністерство соціальної політики України направило в
Міністерство закордонних справ України доопрацьований проект закону про
ратифікацію Стамбульської конвенції та МЗС передало проєкт на розгляд
Президентові України.
В свою чергу, органи влади зобов'язані діяти рішуче і впровадити
правові механізми для запобігання розвитку і поглиблення проблеми
насильства над жінками в Україні. У зв’язку з цим, Президент і Парламент
повинні докласти спільних зусиль щодо координації дій для позитивного
вирішення питання щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Вказаний крок
стане виконанням зобов’язань, які ми дали собі як країна, яка рухається до
Європи.
Беручи до уваги положення статті 9 Закону України "Про міжнародні
договори України", за якими Президент України розглядає пропозиції щодо
ратифікації міжнародного договору України і приймає рішення про внесення
на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи проекту
закону про ратифікацію міжнародного договору України, звертаємося до Вас
для вжиття невідкладних заходів щодо прискорення внесення на розгляд
парламенту проекту Закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції).
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