
 
24-25 лютого в Києві відбувся ІІ Всеукраїнський батьківський Форум, в роботі якого взяли участь 

більше ніж 1300 представників з усіх областей України.  

На Форумі широко обговорювався круг актуальних питань, пов'язаних із становищем  і рівнем 
благополуччя сім'ї в Україні, впливом різних сфер сучасного життя на виховання дітей - майбутньо-
го нашої країни. 

Учасники Форуму одностайно заявляють, що сім'я, як шлюбний союз чоловіка і жінки, які прагнуть 
до народження і виховання дітей, - це основа держави. Досвід поколінь і обширні наукові дані підт-
верджують унікальну значущість і цінність сім'ї, її незамінність у житті суспільства і вихованні майбу-
тніх поколінь. Міцні, побудовані на надійній моральній і духовній основі сім'ї - джерело благополуччя 
дітей і ґарантія стабільного майбутнього нашої державності. Сім'ю необхідно оберігати і всебічно 
допомагати їй. У цьому і полягає обов’язок тих, кого народ України обрав для керівництва держа-
вою. 

Закон повинен захищати моральність, інститут сім'ї, недоторканність сімейного життя, права 
батьків і їх унікальну роль у житті дітей. У суспільстві не повинні допускатися явища, що руйнують 
інститути сім'ї і шлюбу або порушують громадську моральність. Держава і суспільство повинні ціл-
ком поважати право батьків виховувати, навчати, духовно і морально формувати своїх дітей. Це 
право надане їм Богом! 

З тим більшою тривогою учасники Форуму зазначають, що сьогодні сім'я опинилася перед серйо-
зними загрозами по всьому світу, і Україна - не виняток. Значний збиток благополуччю і правам сім'ї 
сьогодні наносять такі явища: руйнування традиційних сімейних цінностей; широке поширення алко-
голізму, наркоманії,  проституції, гомосексуалізму, педофілії; публічна пропаганда насильства, сек-
суальної свободи, аморального і антисімейного способу життя; пропаганда розлучень і абортів; ве-
лике втручання держави в життя сім'ї під приводом захисту прав дітей що тлумачаться невиправда-
но широко; неповага в суспільстві до ролі і авторитету батьків; руйнування сімейних зв'язків і відо-
кремлення поколінь. 

Більшість із цих руйнівних явищ, чужих для культури і традиційних цінностей України, поширю-
ється за допомогою ресурсів міждержавних структур, таких як Організація Об'єднаних Націй і Рада 
Європи. При цьому порушується державний суверенітет України, спотворюються норми міжнарод-
ного права, допускається явне зловживання міжнародними правовими механізмами і чиниться не-
правомірний тиск на нашу країну. 

Учасники Форуму повністю підтримують "Відкриту заяву українських громадських об'єднань про 
антисімейні дії органів і структур ООН" від 29.11.2011 р.(підтримано 74 громадськими об'єднаннями 
України), а також "Санкт-Петербурзьку резолюцію про антисімейні тенденції в ООН", прийняту на 
міжнародних громадських слуханнях і підтриману 126 громадськими об'єднаннями України і Росії, і 
заявляють, що всі міжнародні правові норми повинні застосовуватися тільки в інтересах сім'ї, і не 
повинні вести до руйнування культурної самобутності України, традиційних моральних і сімейних 
цінностей нашого народу. 

Учасники Форуму також підтримують "Статті Сан-Хосе", в яких експерти міжнародного рівня за-
явили про неприпустимість спотворення норм міжнародного права для пропаганди абортів і виправ-
дання вбивств ненароджених дітей. 

Ми вимагаємо, щоб будь-які міжнародні угоди, які стосуються життя і положення сім'ї, приймали-
ся тільки після широкого загальнонародного обговорення, з урахуванням думки батьківської громад-
ськості України. Міжнародні правові акти, які вступають в протиріччя з традиційними українськими 
моральними і сімейними  цінностями, не повинні підписуватися і ратифікуватися, а раніше ратифіко-
вані - мають бути денонсовані. 

Учасники Форуму заявляють про необхідність переглянути чинне законодавство України і існуючу 
практику в різних сферах громадського життя з метою усунення з нього норм, неприйнятних для ін-
ституту сім'ї і громадської моральності.   

Необхідно припинити порочну практику втручання окремих державних структур у справи сім'ї і  
питання виховання дітей їх батьками. Діти не повинні розлучатися з батьками, за винятком випадків, 
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коли життя і здоров'я дитини доводиться захищати від навмисного злочинного посягання. 

Права сім'ї і батьків, моральні цінності повинні поважатися в усіх сферах громадського життя. По-
трібен контроль з боку батьківської громадськості за дотриманням моральних норм у діяльності за-
собів масової інформації і в області освіти. 

У сфері освіти особлива увага має бути приділена захисту прав сім'ї і батьків, а також становлен-
ню високих моральних цінностей. Має бути знову визнана центральна і головна роль сім'ї в питан-
нях навчання дітей. Батькам необхідно надати  можливість контролювати зміст шкільної освіти й 
ефективно впливати на його розробку. Закон повинен передбачати механізм, що гарантує відповід-
ність змісту дошкільної і шкільної освіти цінностям, переконанням і релігійним поглядам конкретної 
сім'ї, з можливістю відмови від участі в зайнятті, зміст якого їм суперечить.  Має бути гарантоване 
право батьків вибирати форму навчання своїх дітей, включаючи право давати дітям освіту дошкіль-
ного і шкільного рівня дома, в сім'ї. 

Учасники Форуму особливо підкреслили пріоритет сім'ї у навчанні дітей з питаннь, пов'язаних з 
інтимною стороною життя людини. Навчання дітей з будь-яких питаннь, пов'язаних з їх статевим 
вихованням, повинно здійснюватися тільки з відома батьків, ознайомлених з усіма учбовими матері-
алами. Необхідно припинити використання нав'язуваних програм т.з. "сексуальної освіти" як таких, 
що не відповідають традиційним моральним і сімейним цінностям України. Освіта в цілому повинна 
виховувати в дітях цнотливість і орієнтувати їх на створення сім'ї та утримування від статевої актив-
ності до шлюбу та поза ним. 

Учасники форуму особливо підкреслюють, що  моральна чистота підростаючого покоління є за-
порукою  процвітання і здоров'я нації в цілому. 

Сьогодні життєво важливо сприяти зміцненню і відродженню традиційних сімейних і мо-
ральних цінностей. Це завдання повинне стати пріоритетом державної політики всіх рівнів, зусиль 
педагогів і інших спеціалістів, а також громадських об'єднань.  Державне сприяння зміцненню і захи-
сту інституту сім'ї повинне включати підтримку батьківських об'єднань і клубів, а також ефективну 
підтримку тих діячів культури і громадських об'єднань, робота яких спрямована на збереження і змі-
цнення традиційних сімейних цінностей і моральності. Державна сімейна політика повинна спрямо-
вуватися на формування умов, які сприяють сімейному способу життя, подружньої вірності і стабіль-
ності шлюбів, повазі до батьківства і материнства. Повинна виявлятися реальна допомога в рішенні 
житлових, економічних і інших проблем сім'ям, які мають дітей, що не порушує недоторканості сі-
мейного життя. 

Учасники Форуму, піклуючись про долю сім'ї і нації, закликають представників державної влади 
України, експертів і широку громадськість робити все для того, щоб захистити і зміцнити інститут 
сім'ї, громадську моральність і відважно протистояти всьому, що завдає шкоди сім'ї і руйнує її! 

 

УЧАСНИКИ ФОРУМУ ЗАКЛИКАЮТЬ 
 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ : 

- гарантувати захист традиційних сімейних і моральних цінностей в зовнішній і внутрішній 
політиці України; 

- сприяти введенню в Конституцію України і чинне законодавство України норм, що захищають 
християнські традиційні моральні цінності, традиційну сім'ю, недоторканність права батьків вихо-
вувати дітей, керувати їх навчанням, духовно і морально формувати їх відповідно до своїх переко-
нань, релігійних і педагогічних поглядів; 

- зобов'язати офіційних представників нашої країни, доводячи позицію України в ООН і інших між-
державних організаціях, відстоювати пріоритет традиційних сімейних і моральних цінностей, проти-
стояти неправомірному використанню міжнародних правових механізмів для просування т.з. "прав 
сексуальних меншин", "гендерного рівноправ'я" і "репродуктивних прав", що тлумачаться радикаль-
но, "всеосяжної сексуальної освіти" дітей і молоді, абортів, прав дітей, що невиправдано широко 
розуміються, обмеження прав батьків і сім’ї; 

- утримуватися від імплементації в законодавство України міжнародних правових актів, що стосу-
ються прав і положення сім'ї, без широкого всенародного обговорення і враховування думки бать-
ківської та сімейної громадськості України; 

- перетворити посаду Уповноваженого Президента з прав дитини  в посаду Уповноваженого 
Президента України  з прав сім'ї, батьків і дітей з відповідним переглядом функцій, включаючи 
обов'язок захищати недоторканність сімейного життя. 
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ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНИ, УРЯД УКРАЇНИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ 
І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УСІХ РІВНІВ :  

 

- неухильно захищати у своїй діяльності традиційні моральні та духовні цінності українського 
народу, в першу чергу інститут сім'ї, і права батьків на формування у дітей традиційних мораль-
них і духовних цінностей; 

- не допускати ратифікації міжнародних договорів, ухвалення законів і інших нормативних ак-
тів, що порушують права сім'ї, передбачають можливість широкого втручання держави в сімейне 
життя і обмежують права батьків відносно виховання і навчання дітей; 

- переглянути норми чинного законодавства, привівши їх у відповідність до традиційних сімей-
них і моральних цінностей українського народу; 

- внести в законодавство зміни, що гарантують недоторканність сімейного життя, заборонити 
довільне втручання будь-кого в сімейне життя і ввести відповідальність за таке втручання; 

- внести в законодавство зміни, що гарантують право дитини на життя в рідній сім'ї і неможли-
вість розлучення дитини з батьками, за винятком ситуацій, за яких існує доведена, безпосеред-
ня і явна загроза його життю (завдання серйозної шкоди його здоров'ю), що надходить від бать-
ків і пов'язана з їх протиправними діями, яка не може бути усунена інакше; 

- передбачити на законодавчому рівні право батьків контролювати роботу освітніх установ і 
зміст освіти, яку отримують їх діти, включаючи право на відмову від участі в навчанні, яке супе-
речить світогляду, релігійним і моральним переконанням сім'ї;  

- ґарантувати дійове право батьків на вибір форми освіти для своїх дітей, включаючи право 
усіх батьків давати дітям освіту дошкільного і шкільного рівня дома, в сім'ї; думка батьківської 
громадськості при виборі підручників і освітніх програм має бути визначальною для освітньої си-
стеми; 

- забезпечити законодавчу заборону на навчання дітей питанням, пов'язаних з "сексуальною 
просвітою", за винятком випадків, коли є письмова згода на це батьків, дана ними після ознайо-
млення з усіма відповідними учбовими матеріалами; 

- не допускати введення у будь-якій формі елементів т.з. "ювенальних технологій", які дозво-
ляють втручатися в сімейне життя і виховання дітей батьками під приводом захисту прав дити-
ни, які розуміються невиправдано широко і ставлять таким чином права чиновників і державних 
служб над правами батьків відносно їх дітей; відмінити положення чинного законодавства, які 
включають такі елементи; 

- в усіх діях і рішеннях виходити з того, що захист справжніх прав дитини розпочинається із 
захисту сім'ї; не допускати прийняття концепцій і правових норм, які протиставляють права дити-
ни правам батьків і сім'ї, які допускають " право" дитини на протистояння авторитету батьків, 
аморальну або небезпечну поведінку; 

- підтримати законодавчу ініціативу, спрямовану на заборону публічної пропаганди сексуаль-
них збочень, в зв'язку з її антисімейною спрямованістю, небезпекою як для моральності і здоро-
в'я населення, так і для національної безпеки України; зокрема ухвалити законопроект № 8711 
від 20.06.2011 р. (проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (відносно захи-
сту прав дітей на інформаційний простір); 

- створити механізми повноцінної реалізації і захисту прав і свобод громадян, які користують-
ся правом на відмову від обробки своїх персональних даних і даних  своїх дітей, законодавчо 
забезпечити ефективну заборону дискримінації за ознакою відмови від обробки персональних 
даних; 

- створити законодавчі механізми, які ґарантують дітям, студентам та іншим громадянам 
України можливість реалізовувати громадянські права і виконувати обов'язки без використання 
цифрових і комбінованих (що складаються з цифр і букв) ідентифікаторів особи; 

- не допускати введення заходів, під приводом забезпечення т.з. "гендерного рівноправ'я", що 
руйнують інститут сім'ї та принижують справжню гідність жінки : зокрема, применшують роль жін-
ки як матері, послаблюють повагу до батьківства і материнства, заперечують відмінності і взає-
модоповнення ролей чоловіка і жінки в сім'ї та суспільстві; 

- утримуватися від використання в законодавстві терміну "гендер",  який широко використову-
ється сьогодні у світі для нав'язування суспільствам ідей радикального фемінізму і т.з. "прав сек-
суальних меншин"; не допускати використання цього терміну з урахуванням того, що він також 
використовується для насадження неправдивого уявлення про існування інших "статей", поряд з 
чоловічою і жіночою, і для урівняння нормальної чоловічої або жіночої поведінки і сексуальних 
збочень; 

- передбачити в законодавстві сувору відповідальність засобів масової інформації за пропага-
нду насильства, розпусти і аморальності, а також за антисімейну пропаганду, аж до заборони 
продовження діяльності. 
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КОНСТИТУЦІЙНУ АСАМБЛЕЮ УКРАЇНИ : 

- внести до тексту Конституції посилання на християнство як на історичну основу моральних і 
культурних цінностей народу України; 

- внести до тексту Конституції визначення сім'ї як постійного союзу чоловіка і жінки, заснова-
ного на шлюбі; вказати на унікальну цінність сім'ї для суспільства і народу України; конституцій-
но ґарантувати охорону і захист інституту сім'ї в його традиційному для України розумінні як не-
обхідної основи соціального порядку, незамінної для процвітання народу і держави; 

- внести до тексту Конституції норму, згідно якої у шлюб можуть вступати тільки чоловік і жін-
ка; 

- вказати в тексті Конституції, що держава визнає сім'ю як природне першоджерело і об'єдну-
ючу основу суспільства, а також як моральний інститут, що має невід'ємні і невідчужувані права, 
які є вищими по відношенню до будь-якого позитивного права; (1) 

- ґарантувати в тексті Конституції захист недоторканності сімейного життя, а також права ба-
тьків виховувати своїх дітей відповідно до своїх моральних, педагогічних, релігійних і інших пе-
реконань, вибирати форми освіти для своїх дітей і керувати їх навчанням; 

- ґарантувати в тексті Конституції захист людського життя з моменту зачаття(2). 
- (1) за аналогією з положеннями 41 статті Конституції Ірландії. 
- (2) за аналогією з положеннями нової Конституції Угорщини. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ  УКРАЇНИ : 

- переглянути чинні нормативні акти з метою  забезпечення реальної і ефективної участі ба-
тьків в розробці стандартів виховної роботи, оцінці і прийнятті нових учбових програм, підручни-
ків, інноваційних методик виховання і навчання, а також управлінні дитячими освітніми установа-
ми; 

- формувати програми правової просвіти дітей, ставлячи в центр не егоїстичне уявлення про 
індивідуальні права, що абсолютизує особисту свободу на шкоду моральної відповідальності, 
але повагу до сім'ї, батьків і учителів, обов'язки перед близькими і суспільством, служіння їм, 
взаємозв'язок права і моральності; 

- не допускати при навчанні дітей протиставлення прав дитини правам його батьків і сім'ї, роз-
глядати права людини  виключно в контексті традиційних моральних норм і уявлень, вітчизняної 
культури, традиційних ідеалів виховання і сімейних цінностей; 

- виключити використання в системі навчання учбових програм і посібників, що суперечать 
традиційним сімейним цінностям і, зокрема, порушують моральні норми; 

- не допускати введення і використання в Україні програм т.з. "усеосяжної сексуальної освіти" 
дітей і молоді, а також пов'язаних з цими програмами стандартів і навчальних посібників; 

- припинити введення і використання в Україні програм т.з. "гендерної освіти", заснованих на 
неправдивому уявленні про існування яких-небудь інших гендерних ідентичностей, окрім чолові-
чої і жіночої, а також таких, що проводять ідеї радикального фемінізму (зменшують роль жінки як 
матері, послаблюють повагу до традиційної сім'ї, батьківства і материнства, заперечують відмін-
ності і взаємодоповнення ролей чоловіка і жінки в сім'ї і суспільстві), а також пов'язаних з цими 
програмами стандартів і навчальних посібників; 

- не рекомендувати, не стверджувати і не допускати до використання такі підручники і навча-
льні посібники (у тому числі призначені для вчителів), які не відповідають традиціям національ-
ної педагогіки і сімейної культури, завдають шкоди психічному здоров'ю дитини, суперечать тра-
диційним моральним нормам, припускають обговорення з дітьми інтимних стосунків між чолові-
ком і жінкою, статевих збочень, дії наркотичних і психотропних засобів, містять ілюстрації з сце-
нами насильства, сексуальних дій, вживання алкогольних, тютюнових виробів, виготовлення або 
вживання (у тому числі ін'єкційного) наркотичних засобів і психотропних речовин і тому подібне; 

- зняти з таких підручників, навчальних посібників гриф " Рекомендовано" і " Затверджено" та 
виключити їх з Переліку програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністер-
ством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх учбових закладах. Зокрема 
претензії пред'являлися до підручників і навчальних посібників "Основи здоров'я", видавництва " 
Алатон", авторів Воронцової Т.В., Пономаренко В.С., а також до тренінгів цих же авторів, з при-
воду яких вже не перший рік батьківська громадськість масово звертається до Міністерства осві-
ти з проханням переглянути їх зміст на предмет непрофесійності. Використання подібних підруч-
ників і навчальних посібників для навчання дітей неприпустимо, тому що вони містять матеріал, 
який характеризується фахівцями як такий, що наносить шкоду психічному і моральному здоро-
в'ю учнів; 

- вивести зі складу робочої групи по розробці програм і підручників курсу "Основи здоров'я" 
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авторів Воронцову Т.В. і Пономаренко В.С., оскільки створені ними учбові матеріали отримали 
негативну оцінку з боку батьків, учителів, психологів, лідерів релігійних громад України; 

- розробку освітніх стандартів довіряти виключно кваліфікованим педагогам з великим педа-
гогічним стажем і високим рівнем відповідальності за долю дітей. Не допускати при розробці та-
ких стандартів використання сумнівних методик, здатних зруйнувати традиційні моральні ціннос-
ті суспільства. Особливу увагу звернути на ті предмети, які можуть вплинути на цінності тради-
ційної української сім'ї, взаємну повагу батьків і дітей, фізичне, соціальне і психічне здоров'я сус-
пільства; 

- ввести до складу робочої групи по розробці освітніх стандартів, програм і підручників курсу 
"Основи здоров'я", інших учбових курсів для шкільної освіти, представників Педагогічної Ради 
ВГО "Батьківський комітет України"; 

- передбачити можливість проведення спеціальної експертизи програм, підручників, посібни-
ків, педагогічних методик і технологій, що зачіпають моральну сферу і, особливо, сферу інтим-
них і статевих взаємовідносин; проводити таку експертизу із залученням представників науково-
го співтовариства, батьківської громадськості і традиційних релігійних громад; забезпечити пріо-
ритетний і терміновий розгляд експертною комісією звернень батьків з вимогою проведення ком-
петентної експертної оцінки конкретних програм або підручників; 

- допускати підручники і навчальні посібники до використання тільки після державно-
громадської експертної оцінки, здійснюваної за широкої участі батьківських громадських органі-
зацій і представників традиційних конфесій, в ході якої здійснювати перевірку їх відповідності 
вимогам етики, моральним нормам, традиційним сімейним цінностям нашого народу; 

- надати батькам невід'ємне право вибору відповідних педагогічних дій, програм і навчальних 
посібників, а також право відмовитися від відвідування їхньою дитиною таких уроків або позак-
ласних заходів, які, на їх думку, можуть завдати їй моральної шкоди; передбачити обов'язковість 
інформування батьків про наявність  негативних рецензій на навчальні посібники і про можливий 
негативний вплив таких посібників на свідомість і поведінку їх дітей; 

- передбачити створення на всіх рівнях системи дошкільного і шкільного утворення(а також 
при органах управління освітою, включаючи Міністерство) громадських рад з етики і моральності 
в освіті, з обов'язковим включенням в них представників традиційних релігійних конфесій і бать-
ківських організацій. 

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ І МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ :  

- відмовитися від проекту введення ювенальной міліції, який викликає різко негативну оцінку з 
боку батьківської громадськості України; 

- відмовитися від введення різних ювенальних технологій, які негативно зарекомендували се-
бе у багатьох країнах; 

-  розглядати сім'ю як найбільш безпечне середовище для дитини і найкращий інструмент 
профілактики підліткових правопорушень, алкоголізму, тютюнокуріння, статевих девіацій і нарко-
манії. 

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ І ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО: 

-  вжити термінових заходів проти пропаганди в ЗМІ насильства, вседозволеності, сексуаль-
ної свободи і аморальної поведінки;  

- ініціювати створення циклу програм, фінансування зйомок художніх і документальних філь-
мів, що пропагують традиційні сімейні і моральні цінності українського народу, повагу до батьків і 
старших, почуття обов'язку перед сім'єю, батьками і Вітчизною; 

- організувати громадські ради з етики і моральності з обов'язковим включенням представни-
ків релігійних громад і батьківської громадськості. 

 
ГОЛОВУ МІСЬКОЇ РАДИ Г.КИЕВА, 
ГОЛОВУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛІВ МІСЬКИХ РАД УКРАЇНИ: 

- не допускати проведення публічних заходів, так званих " парадів" гомосексуалістів і інших 
представників ЛГБТ,  спрямованих на пропаганду сексуальних збочень. 

 
УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ :  

- у всіх діях і рішеннях виходити з того, що захист справжніх прав дитини розпочинається із 
захисту сім'ї; не допускати прийняття концепцій і правових норм, що протиставляють права ди-
тини правам батьків і сім'ї, що допускають " право" дитини на протистояння авторитету батьків, 
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аморальну або небезпечну поведінку; 
- протистояти неправомірному використанню міжнародних правових механізмів, всупереч ін-

тересам суверенного народу України, з метою поширення руйнівних для суспільства і сім'ї явищ, 
нехтування вітчизняних традицій сімейного життя і виховання дітей, обмеження традиційних 
прав батьків, що завжди визнавалися  і були шанованими в нашому суспільстві; 

- відмовитися від проекту введення ювенальной міліції, що викликає різко негативну оцінку з 
боку батьківської громадськості України; 

- не допускати введення у будь-якій формі елементів т.з. "ювенальних технологій", що дозво-
ляють втручатися в сімейне життя і виховання дітей батьками під приводом захисту прав дити-
ни, що необґрунтовано широко розуміються, і ставлять таким чином права чиновників і держав-
них служб над правами батьків відносно їх дітей. 

 

ОКРІМ ЦЬОГО, УЧАСНИКИ II ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БАТЬКІВСЬКОГО ФОРУМУ : 

- схвалюють МЕМОРАНДУМ засобів масової інформації про проведення інформаційної 
політики, спрямованої на формування пріоритету традиційних моральних, сімейних і ду-
ховних цінностей в суспільстві і закликають журналістів, засоби масової інформації публічно 
підтримати його і приєднатися до нього, застосовуючи викладені в ньому принципи у своїй дія-
льності; 

- закликають Президента України, представників законодавчої і виконавчої влади усіх рівнів, 
Уповноваженого Президента з прав дитини керуватися позиціями і фактами, викладеними в 
справжній резолюції і перерахованих в ній документах, підтриманих учасниками Форуму, в усіх 
діях на національному і міжнародному рівнях; 

- закликають громадські об'єднання, вчених, батьків і усіх громадян України докласти найакти-
вніших і усебічних зусиль для того, щоб вимоги, принципи і рекомендації, викладені в цій резо-
люції, знайшли своє повне втілення в усіх сферах політичного і громадського життя нашої краї-
ни; 

- доручають оргкомітету Форуму направити звернення Президентові України, в Конституційну 
Асамблею і Верховну Раду України, інші органи законодавчої і виконавчої влади, засоби масової 
інформації, представникам батьківських організацій братських країн з інформацією про Форум, 
що відбувся, його роботу і прийняті ним рішення. 

Ми, учасники II Всеукраїнського батьківського форуму, заявляємо: заради блага нашого 
народу, майбутнього наших дітей і збереження нашої державності повинні стати на захист і зміц-
нення моральності і сім'ї! 

Резолюція прийнята на Другому  
Всеукраїнському Батьківському Форумі  

в м. Києві 25 лютого 2012 р. 
 

 

Дану резолюцію підтримуємо:  

(заповніть та відправте на адреси, вказані в зверненні, що додається )  

 
 

/_________________________________________________________________________________________________/ 
Назва громадської організації 

 
 
 

/__________________________________________________________________________________________________/ 

П.І.Б. керівника організації 

 
 
 

/__________________________________________________________________________________________________/ 
Місце реєстрації (місто/село) 

 
_________                                                                              _________ 

   дата                                                                                                                                     підпись 
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Звернення до всіх громадських організацій  

і громадян нашої Вітчизни. 

 
Шановні соратники! 

 
Відбувся Другий Всеукраїнський батьківський Форум, у результаті роботи якого при-

йнята Резолюція. Пропонуємо  вам  своєю дієвою  участю підтримати її, направивши 
від свого імені до органів Державної  влади підписану копію Резолюції, приєднавши, 
таким чином, свій голос на захист сімейних і етичних традиційних цінностей та проти 
введення антисімейних технологій і законів в Україні.        

Від масовості наших звернень безпосередньо залежить результативність. 
 

Для цього необхідно: 
 

Громадським організаціям 

1.Роздрукувати Резолюцію, підписати і відправити за вказаними адресами, до Адміні-
страції Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мініс-
терства освіти і науки, молоді і спорту України, а на e-mail  info@rodkom.org відправи-
ти свої контактні дані, (див. п.4). 

2.Переслати цей лист знайомих вам громадських організацій і запропонувати їх при-
єднатися до акції. 

3.Якщо керівники громадської організації не мають можливості або бажання самі віді-
слати Резолюцію, але хочуть підтримати її, присилайте їхні дані на info@rodkom.org у 
наступному форматі: найменування громадської організації, прізвище керівника (або 
представника), місто, email, телефон і сайт (якщо є).  

4.Прохання до всіх громадських організацій сповістити нас про підтримку Резолюції, 
відіславши лист з контактними даними: найменування громадської організації, прізви-
ще керівника (або представника), місто, e-mail, телефон і сайт (якщо є) на емайл  inf-
o@rodkom.org.   

 
Приватним особам 

1.Роздрукувати Резолюцію і підписні листи в двох екземплярах. Зібрати підписи і віді-
слати за вказаними адресами, до Адміністрації Президента України, Верховної Ради 
України.  

2.Передати цю Резолюцію людям, які можуть також відіслати її від свого імені або від 
групи осіб. 

3.Просимо збирати електронні адреси людей, що мають доступ до інтернету і бажа-
ють отримувати інформаційну розсилку ВГО «Батьківський комітет України».   

4.Переслати цей лист знайомих вам громадських організації і запропонувати їх приє-
днатися до акції. Прохання присилати на e-mail  info@rodkom.org  списки громадських 
організацій з контактними даними, які підтримають і відсилатимуть Резолюцію. 

5.Якщо керівники громадської організації не мають можливості або бажання самі віді-
слати Резолюцію, але хочуть підтримати її, присилайте їхні дані на info@rodkom.org у 
наступному форматі: найменування громадської організації, прізвище керівника (або 
представника), місто, e-mail, телефон і сайт (якщо є). 

  

II ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ ФОРУМ  
м. Київ  /  24-25 лютого  2012 р. 



 

http://rodkom.org                                                                                e-mail:  info@rodkom.org  

 

 

 

Адреси і контактні дані для розсилки листів: 

 

Адміністрація Президента України, В.Ф. Януковича: 

Адреса: Президенту України Януковичу В.Ф.  

м.Київ, вул.Банкова, д.11 

Україна 

 01220 

 

Верховна Рада України 

Адреса: вул. Грушевського, 5 , м.Київ,  

Україна  

01008 

 

Кабінет Міністрів України 

Адреса: вул. Грушевського,12/2 , м. Київ, 

Україна  

01008  

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: проспект Перемоги, 10 , м. Київ,  

Україна 

01135 


