
1996  Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80

2001  Закон України від 15.11.2001  № 2789-III «Про поперед-
ження насильства в сім’ї» 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789-14

2003  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. 
N 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень 
про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2003-%EF

2005  Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052866.html

2005  Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 
«Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів 
виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_07_26/U1135_05.html

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ 
ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 
ТА ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



2007  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 
1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ген-
дерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі 
людьми» 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF

2008   Закон України  від 25.09.2008 р. № 599-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599-17

2008  Закон України від 15.04.2008 № 274-VІ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=274-17

2012  Закон України «Про засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

2013  Постанова Кабінету міністрів України від 26.09.2013 
№717 «Про затвердження Державної програми забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2016 року»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



2016   Розпорядження Кабінету міністрів України від 24.02.2016 
№ 113-р  «Про затвердження Національного плану дій з вико-
нання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»  
на період до 2020 року»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

2016  Національний план дій з виконання резолюції Ради Без-
пеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80#n11

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ


