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В. 3. ТАНЦЮРІ

Шановний Вікторе Зіновійовичу!
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23 Закону
України "Про звернення громадян" Кабінетом Міністрів розглянуто
розміщену Вами на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади) електронну петицію щодо захисту
традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї, яку підтримали понад
25 тис. громадян.
і

У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що Кабінет Міністрів
реалізує державну сімейну політику відповідно до Конституції та законів
України. Так, зокрема, згідно із статтею 51 Конституції України сім'я,
дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, а шлюб в
Україні ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.
Відповідно до частин першої та другої статті 24 Конституції України
громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками.
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті
немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення,
зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей,
усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. Так,
зокрема, у статті 1 Сімейного кодексу України визначено, що метою
сімейних відносин є зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу
конкретних осіб; утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та
іншими членами сім'ї; побудова сімейних відносин на паритетних засадах,
на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.
Частиною першою статті 21 згаданого Кодексу визначено, що шлюбом є
сімейний союз жінки та чоловіка.
Стосовно підтримки та захисту сімейних цінностей в освітній сфері
слід зазначити, що зміст навчальних програм для учнів, студентів
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подається коректно, з урахуванням вікових особливостей дітей на основі
усвідомлення моральних цінностей у поведінці та з метою формування у
них компетенцій щодо вибору правильної поведінки і компетентних
рішень.
Одночасно повідомляємо, що під час розгляду Вашої аналогічної за
змістом петиції від 29 січня 2018 р. № 41/001462-18-еп щодо захисту
традиційних сімейних цінностей центральним органам виконавчої влади
доручено внести Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції щодо
необхідності інституційного забезпечення формування та реалізації
політики з питань сім'ї.
З повагою
Прем'єр-міністр України

лодимир ГРОЙСМАН

