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Про заборону проведення на території
м. Рівне маршів представників ЛГБТ спільнот
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
згідно з Конституцією України та визнаними Україною міжнародними правовими
документами держава має зобов’язання перед інститутом сім’ї щодо її розвитку та
захисту.
Так, відповідно до ст. 16 Загальної декларації прав людини та ст. 23
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, сім’я є природним і
основним осередком суспільства та має право на захист з боку суспільства і
держави. Також, згідно зі ст. 51 Конституції України сім’я, дитинство,
материнство і батьківство охороняються державою.
Виходячи із положень ст. 3 Сімейного кодексу України, підстави, на яких
створюється сім’я, не мають суперечити моральним засадам суспільства.
Сімейна політика – ключова складова стратегії національної безпеки України.
Національна стратегія розвитку та підтримки сім’ї повинна відповідати
конституційному принципу верховенства права, основним засадам суспільної
моралі та базуватися на традиційних для України християнських цінностях, які
відображають природнє розуміння сім’ї як союзу чоловіка та жінки, які
народжують і виховують дітей.
Керуючись вищевикладеним Рівненська міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Заборонити на території м. Рівне пропаганду різних видів девіантної статевої
поведінки, у тому числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів»,
«гей-парадів», «фестивалів квір-культури» тощо, що проходять в місцях
масового дозвілля сімей з дітьми;
2. Унеможливити у межах м.Рівне проведення публічних кампаній і заходів, які
складають загрозу інституту сім’ї як складовій стратегії національної безпеки
України, дискредитують сімейні цінності, містять елементи сексуального чи
еротичного характеру («марші рівності», «прайди», «гей-паради», «фестивалі
квір-культури» тощо) та є такими, що можуть завдати шкоди моральному
благополуччю дітей (ст. 20 Закону України «Про охорону дитинства»). У
випадку надходження повідомлення про проведення таких заходів, із метою
захисту морального життя неповнолітніх, на підставі ст. 7 Закону України
«Про захист суспільної моралі», – відповідному органу ЗВЕРНУТИСЯ до суду

із позовом про заборону таких заходів в інтересах національної безпеки,
громадського порядку та суспільної моралі, відповідно до статті 182 КоАП.
3. Контроль по виконанню цього рішення доручити секретарю рівненської
міської ради Паладійчуку С.Б.
Міський голова
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