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Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у 
шлюбі та сім'ї. 

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків. 

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. 
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза 

ним. 
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. 

Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. 
Стаття 53. Кожен має право на освіту. 
Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та 
пільг учням і студентам. 

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 
конкурсній основі. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною 
мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні 
товариства. 
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Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток 
встановлює основні  засади державної політики у цій сфері. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 

повнолітньої раніше; 
дитинство – період розвитку людини до досягнення повноліття; 
охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, 

всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав; 
дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки; 
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх 

батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 
вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні 
діти; 

безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони 
виховувались, і не мають певного місця проживання; 

дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або 
вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та 
необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту; 
дитина-біженець – дитина, яка не є громадянином України і внаслідок •а побажання• побоювань стати жертвою 
переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної 
соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може 
користуватися захистом цієї країни або не бажає  користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи 
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не 
бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;  

неповна сім’я – сім’я, що складається з матері або батька і дитини (дітей); 
багатодітна сім’я – сім’я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей; 
прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання; 
дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не 

перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання 
Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону, а 
також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. 

Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення 
фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових 
інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні. 

Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства 
Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і 
їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та 
іншими нормативно-правовими актами. 

У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної 
допомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав. 

Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства 
Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає: 
визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони 

дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з 
міжнародними правовими нормами у цій сфері; 

забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, 
духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання 
в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності; 

проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям 
пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення 
наукових досліджень з актуальних проблем дитинства; 

встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і 
законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди. 

Стаття 5. Організація охорони дитинства 
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Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом 

затвердження відповідних загальнодержавних програм. 
Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних 

програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію діяльності центральних та місцевих органів 
виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній 
Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених 
соціально-економічних перетворень. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної 
законом, забезпечують: 

проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних 
програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері; 

розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних 
навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази; 

вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для 
виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин 
залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей; 
організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з 
неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах; 

організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом 
загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, 
дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах; 

вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства; 
контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних 

закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей; 
вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України. 
Компетенція інших органів виконавчої влади у сфері охорони дитинства визначається законодавством. 
У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні 

особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення 
розвиненої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки батьків або осіб, які їх 
замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного 
культурного і фізичного розвитку дитини. 

Держава сприяє трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим об’єднанням громадян та 
фізичним особам у їх діяльності, спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочує 
розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом надання податкових, інвестиційних, митних, 
кредитних та тарифних пільг у порядку, встановленому законами України. 

Розділ II 
ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ 

Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я 
Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями 

Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, 
раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя. 

З цією метою держава вживає заходів щодо: 
зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності; 
забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям; 
боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі шляхом надання дітям доступу до достатньої кількості якісних 

харчових продуктів та чистої питної води; 
створення безпечних і здорових умов праці; 
надання матерям належних послуг з охорони здоров’я у допологовий і післяпологовий періоди; 
забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, інформацією щодо охорони здоров’я і здорового 

харчування дітей, переваг грудного вигодовування, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним 
випадкам; 

розвитку просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я; 
пільгового забезпечення дітей ліками та харчуванням у порядку, встановленому законодавством. 
Стаття 7. Право на ім’я та громадянство 
Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження 

дитини визначаються сімейним законодавством, реєстрацію актів цивільного стану, а підстави і порядок набуття та зміни 
громадянства визначаються Законом України „Про громадянство України”, іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень 
Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, 

духовного і соціального розвитку. 
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку 

дитини, відповідно до законів України. 
Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації 
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Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток 

власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, 
одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою 
творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших 
засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, 
особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному 
благополуччю. 

Діти мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, 
заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. 

З метою реалізації цього права держава сприяє: 
поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини; 
виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом створення пільгових умов для їх видання; 
міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації та матеріалів, що надходять із різних 

національних і міжнародних джерел; 
діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, у тому числі тих, які 

належать до національних меншин. 
Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може бути обмежене законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя. 

Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства 
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у 

сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, 
справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини. 

Держава здійснює захист дитини від: 
усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, 

включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють; 
втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; 
залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та 

розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до 
азартних ігор тощо. 

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у 
запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до 
відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.  

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних 
інтересів. 

Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного 
представника дитини забороняється. 

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над 
ними в сім’ї та поза її межами встановлюється законодавством. 

Розділ III 
ДИТИНА І СІМ’Я 

Стаття 11. Дитина і сім’я 
Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку 

дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. 
Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування батьків. 
Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним 

обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. 
Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини 
Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова 

відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані 
виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні 
умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. 

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, 
мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого 
життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди 
та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання 
дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів. 

Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від 
обов’язку утримувати дітей. 

Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому 
будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для дітей-сиріт та 
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дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України. 

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів 
дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських 
обов’язків відповідно до закону. 

У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки або особи, 
які їх замінюють, несуть відповідальність згідно законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, 
який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про 
відповідальність за залишення дитини в небезпеці. 

Стаття 13. Державна допомога сім’ям з дітьми 
З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у сім’ях держава надає батькам або особам, 

які їх замінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та іншими 
законами України. 

Сім’ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надаються пільгові довгострокові 
кредити на придбання житла, предметів довгострокового користування та житлове будівництво. 

Стаття 14. Розлучення дитини з сім’єю 
Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в 

інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили. 
Під час вчинення дій, пов’язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що 

стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання дитини. 
Стаття 15. Спілкування дитини з батьками, які проживають окремо 
Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих 

стосунків і прямих контактів. 
Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з 

нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини. 
У разі коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, 

порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків виходячи з інтересів дитини. Рішення 
органів опіки та піклування з цих  питань можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом. 

Дитина має право на отримання інформації про відсутніх батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному і 
фізичному здоров’ю. 

Стаття 16. Спілкування дитини з батьками, які проживають у різних державах 
Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з 

обома батьками. Дитина та її батьки для возз’єднання сім’ї мають право на вільний в’їзд в Україну та виїзд з України у 
порядку, встановленому законом. 

Стаття 17. Право дитини на майно 
Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку в спадщину 

майна і грошових коштів батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання їх за рішенням суду померлими незалежно 
від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна. 

У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно відсутніми дитина має право на утримання за 
рахунок їх коштів і майна. 

Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які 
підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, 
здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові 
зобов’язання. 

Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав 
одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріальну контору за місцем 
знаходження майна та житла. 

Інші майнові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законами України. 
Стаття 18. Право дитини на житло 
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не 

завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. 
Діти – члени сім’ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням 

нарівні з власником або наймачем. 
Органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх 

замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла. 
Розділ IV 

ДИТИНА І СУСПІЛЬСТВО 
Стаття 19. Право на освіту 
Кожна дитина має право на освіту. 
Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої 

освіти в державних і комунальних  навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих 
закладів у порядку, встановленому законодавством України. 

Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 
державних і комунальних навчальних закладах. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей дошкільного та 
шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
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акредитації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні 
держави. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних 
закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового 
розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), навчаються в загальноосвітніх школах. 

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих 
навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям 
дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки. 

Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням 
віку та стану здоров’я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують 
органи управління освітою та органи охорони здоров’я. 

У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих 
дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та  іноземних навчальних закладів і встановлення 
спеціальних стипендій. 

Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової культури 
З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини 

держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової 
культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією 
метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, діяльність яких 
спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей. 

Розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих 
здобутках людства у сфері культури, засадах моралі та добра, національних духовних традиціях. 

Держава сприяє  випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню 
друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої 
корисної для культурного розвитку дітей інформації. 

Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорсткості, розповсюдження 
порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини. 

Стаття 21. Дитина і праця 
Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю. 
Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, 

можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров’ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, яка 
замінює батьків. 

Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та 
професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну 
підготовку в межах встановленого законодавством робочого часу, зараховується як робочий час. 

Забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах з шкідливими 
або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством 
скорочений робочий час. 

До найгірших форм дитячої праці належать: 
усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а 

також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у 
збройних конфліктах; 

використання, вербування або пропонування дитини для зайняття проституцією, виробництва порнографічної 
продукції чи порнографічних вистав; 

використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності; 
робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди фізичному або 

психічному здоров’ю дитини. 
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду за наявності письмового медичного 

висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року щорічно 
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. 

Участь у трудовій діяльності дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку забезпечується 
шляхом створення відповідної мережі робочих місць. 

З метою захисту своїх трудових прав діти, які працюють, можуть створювати професійні спілки або вступати до 
існуючих професійних спілок у порядку, встановленому законодавством України. 

Державний контроль і нагляд за додержанням трудових прав дитини забезпечується в порядку, встановленому 
законодавством України. 

Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю 
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами 

колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, 
встановленому законом. 

Стаття 23. Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації 
Діти мають право на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації за умови, що їх діяльність 

не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права і 
свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю дітей та інших громадян. 

Дитячі громадські організації можуть створювати свої об’єднання, встановлювати контакти з дитячими 
громадськими організаціями інших країн, вступати до міжнародних дитячих об’єднань. 
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Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування забороняється. 
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають допомогу дитячим організаціям та 

об’єднанням, сприяють їх роботі. 
Розділ V 

ДИТИНА В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ТА 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних 
дітей 

Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. 
Безпритульні діти в порядку, встановленому законом, тимчасово розміщуються у притулках для неповнолітніх 

служб у справах неповнолітніх, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення 
їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, 
психологічна, медична та інша допомога таким дітям. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на 
усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні сім’ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-
інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання. Вихованцям таких закладів створюються 
необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці. 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники Міністерства внутрішніх 
справ України, працівники органів соціального захисту населення, житлово-експлуатаційних організацій, навчальних 
закладів, громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без опіки (піклування) батьків, 
зобов’язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування за місцем знаходження дитини. 

Усиновлення допускається виключно в інтересах дитини України відповідно до закону. 
Усиновлення (удочеріння) є оформлена спеціальним юридичним актом (рішенням суду) передача на виховання в 

сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки. 
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами провадиться, якщо були вичерпані всі 

можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України. 
Переважне право серед інших іноземних громадян на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають 

іноземні громадяни країн, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в 
сім’ях усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання 
в сім’ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється.  

Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, передачі дітей на виховання та спільне проживання в прийомні сім’ї або дитячі будинки 
сімейного типу, а також положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні 
функції, в разі вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до 
дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законом. 

Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях 
опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях покладається на органи 
опіки і піклування, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або інші спеціально уповноважені органи.  

Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин 

залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави. 
Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які 

є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України. 
У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в 

будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї жиле приміщення, в 
якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи 
піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї незалежно від того, чи проживають у жилому 
приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в 
оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної 
сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в 
будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї не мали впорядкованого 
житла або вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються позачергово впорядкованим 
житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України. 

Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках 
сімейного типу і прийомних сім’ях у порядку, встановленому законодавством України. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається 
одноразова допомога у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення 
їх з дитячих закладів, від опікунів чи піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення 
навчання в державних та комунальних навчальних закладах. 

Стаття 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 
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Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. 
Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, 

рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей 
та інтересів, гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи 
особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за його згодою, 
скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження  
заробітної плати та інших пільг, передбачених законодавством України. 

Дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована 
медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я, надається можливість отримати базову, професійно-технічну та вищу освіту, в 
тому числі в домашніх умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції. 

З метою створення умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного розвитку до 
об’єктів соціальної інфраструктури планування та забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка 
проектних рішень, будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об’єктів та засобів громадського 
транспорту повинні здійснюватися з дотриманням вимог Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”. 

Діти-інваліди, які позбавлені батьківського піклування і проживають у державних або комунальних дитячих 
закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом в порядку, встановленому статтею 33 Закону України „Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. 

Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 
Для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних 

навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи 
(школи-інтернати), будинки-інтернати для дітей-інвалідів, дошкільні та інші заклади, в яких вони утримуються за рахунок 
держави. При направленні дітей до таких закладів останні мають обиратися з урахуванням принципу їх максимальної 
територіальної наближеності до місця проживання батьків або осіб, що їх замінюють. 

Кошти на фінансування будівництва та утримання закладів для дітей-інвалідів і дітей з вадами розумового або 
фізичного розвитку в Державному бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах 
виділяються окремою статтею. 

Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф 
Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, держава забезпечує всебічну 

підтримку. В порядку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове і невідкладне відселення з 
небезпечної зони, надання кваліфікованої безоплатної медичної допомоги, пенсійного, соціального та іншого забезпечення, 
компенсацій за втрачене або пошкоджене майно та житло, вживаються заходи щодо сприяння возз’єднанню з членами 
сім’ї. 

Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі 
хвороби 

Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД), гарантується державна допомога в порядку та 
обсягах, визначених Законом України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 
соціальний захист населення”. 

Діти, хворі на інші невиліковні та тяжкі хвороби, мають право на державну допомогу в порядку, встановленому 
законодавством України. 

Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах 
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, 

пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються. 
Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і 

збройних конфліктів, та догляду за ними. Їм надається матеріальна, медична та інша допомога, в разі потреби їх 
влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклади охорони здоров’я тощо. 

Стаття 31. Захист дітей-біженців 
Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів щодо забезпечення захисту дітей-біженців на 

території України. 
Органи міграційної служби сприяють розшуку батьків або інших законних представників дітей-біженців, 

розлучених із сім’ями, влаштуванню таких дітей у відповідні дитячі заклади або сім’ї. 
Органи опіки та піклування вживають заходів щодо тимчасового влаштування у відповідні дитячі заклади або сім’ї 

дітей-біженців, розлучених з сім’ями, встановлення опіки чи піклування над такими дітьми, сприяють дітям-біженцям, 
розлученим з сім’ями, у реалізації їхніх прав. 

Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення 
У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає 

заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, 
торгівлею та контрабандою ними. 

Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу 
Право дитини на особисту свободу охороняється законом. 
Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід і тільки у випадках та порядку, 

встановлених законом. Про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а 
також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, 
арештованими чи засудженими особами. 

Порядок притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності та відбування ними покарання 
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встановлюється законом. 

Не допускається застосування до дитини насильства, погроз, інших незаконних дій з метою примушення її дати 
показання як свідка або визнання своєї вини. 

Примусові заходи виховного характеру за вчинення дитиною злочину або в інших передбачених законом випадках 
застосовуються до неї лише судом. 

Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують 
особливих умов виховання 

Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку, встановленому законом, 
направляються до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації. 

Неповнолітні, які вживають алкоголь, наркотики, та неповнолітні, які за станом здоров’я не можуть бути 
направлені до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, в порядку, 
встановленому законом, направляються до центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх. 

Дітям, які перебувають у зазначених закладах, гарантується право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на 
охорону здоров’я, отримання базової освіти і професійної підготовки, побачення з батьками або особами, які їх замінюють, 
відпустку, листування, на отримання передач, посилок від батьків, гуманітарних, благодійних та інших громадських 
організацій, які виявили бажання допомогти їм, у порядку, встановленому законодавством України. 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Сімейний кодекс України 
Витяг 

Розділ III 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ 

Глава 12 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 
1. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним 

органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу. 
Глава 13 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 
Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 
1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між 

собою. 
2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє 

від обов'язків щодо дитини. 
Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків 
1. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між 

собою. 
Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я 
1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого 

закладу охорони здоров'я. 
2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони 

здоров'я. 
3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона 

має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. 
4. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, забрати дитину 

мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування. 
Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного 

стану 
1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати 

народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. 
Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. 
2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація 

провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася 
дитина або в якому на цей час вона перебуває. 

3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним 
визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 

4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет 
Міністрів України. 

Стаття 145. Визначення прізвища дитини 
1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. 
Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. 
2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх 

прізвищ. 
3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 
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Стаття 146. Визначення імені дитини 
1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. 
Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства 

визначається матір'ю дитини. 
2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої 

належать мати і (або) батько. 
3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 
Стаття 147. Визначення по батькові дитини 
1. По батькові дитини визначається за іменем батька. 
2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не 

визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком. 
Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками 
1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. 
2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. 
3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою 

дитини, яка досягла семи років. 
4. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може 

вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх 
обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. 

Стаття 149. Зміна по батькові дитини 
1. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її 

згодою. 
Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та 

родини, свого народу, своєї Батьківщини. 
2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 
3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного 

життя. 
4. Батьки зобов'язані поважати дитину. 
5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо 

неї. 
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. 
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які 

принижують людську гідність дитини. 
Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини 
1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини. 
2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та 

юридичним особам. 
3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам 

суспільства. 
Стаття 152.  Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання 
1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що 

встановлена законом. 
2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї. 
3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 
4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 

чотирнадцяти років. 
Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування 
1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування, зокрема якщо хтось із них перебуває у 

надзвичайній ситуації (лікарні, місці затримання та позбавлення волі тощо). 
Стаття 154. Права батьків по захисту дитини 
1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина. 
2. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні 
представники без спеціальних на те повноважень. 

3. Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі 
мають право звернутися за таким захистом. 

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків 
1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її 

людської гідності. 
2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства. 
4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, 

встановленої законом. 
Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків 
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1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх 

здійснювати самостійно. 
2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення до суду за захистом прав та 

інтересів своєї дитини. 
3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну правову допомогу. 
Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини 
1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно. 
2. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте 

спілкування з нею. 
3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, 

спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові 
дитини. 

4. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто 
проживає окремо від дитини. 

Той з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухилення від виконання договору зобов'язаний відшкодувати 
матеріальну та моральну шкоду, завдану другому з батьків. 

Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини 
1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. 
2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. 
3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею 

самою. 
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав 
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом 

шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 
2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 
3) жорстоко поводяться з дитиною; 
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 
6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. 
2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої 

цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття. 
3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. 
4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки  

злочину, він порушує кримінальну справу. 
Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав 
1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, 

піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому вона перебуває, 
орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років. 

Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав 
1. Особа, позбавлена батьківських прав: 
1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання; 
2) перестає бути законним представником дитини; 
3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми; 
4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 
5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі 

своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати 
годувальника, право на спадкування); 

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 
2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. 
Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити 

питання про стягнення аліментів на дитину. 
Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя 
1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що 

стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 
2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами 

спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, 
поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном. 

3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. 
Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків 
1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм 

допомогу. 
2. Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як 

їх законні представники, без спеціальних на те повноважень. 
3. Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за 

рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування. 
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Глава 14 

ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО 
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей 
1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. 
2. При вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо 

належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків. 
Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання 
1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, 

інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини. 
Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей 
1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві 

спільної сумісної власності. 
Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном  
1. Батьки зобов'язані передати у користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток. 
2. Права батьків та дітей на користування житлом, яке є власністю когось із них, встановлюються законом. 
Стаття 177. Управління майном дитини 
1. Якщо у малолітньої дитини є майно, батьки управляють ним без спеціального на те повноваження. Батьки 

зобов'язані вислухати думку дитини щодо способів управління її майном. 
2. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою 

другого з батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як 
укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового. 

3. Батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно. Спори, які виникають між батьками щодо 
управління майном дитини, можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 

4. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи 
від нього. 

5. Неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо управління майном дитини є підставою для покладення на 
них обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду. 

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини 
1. Дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на 

виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї. 
2. Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до Цивільного кодексу України. 
Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину 
1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають 

використовуватися за цільовим призначенням. 
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання. 
2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини. 
Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання малолітньої дитини. 
Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до 

Цивільного кодексу України. 
Глава 15 

ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину 
1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 
Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину 
1. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. 
2. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її 

утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. 
3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і 

(або) у твердій грошовій сумі. 
4. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про 

надання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
5. Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості 

утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога. Порядок призначення цієї тимчасової державної 
допомоги визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів 
1. При визначенні розміру аліментів суд враховує: 
1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 
4) інші обставини, що мають істотне значення. 
2. Розмір аліментів на одну дитину за жодних обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 
Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини 
1. Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. 
2. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, 

батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. 



 13
3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про 

визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на 
дитину, яка досягла повноліття. 

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі  
1. Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за 

наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір 
аліментів у твердій грошовій сумі. 

2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. 
Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину 
1. Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про 

стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими 
обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). 

2. Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з 
урахуванням обставин, що мають істотне значення. 

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення 
разово, періодично або постійно. 

Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину 
1. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід 

кожного з них і забезпечує повністю її потреби. 
Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно 
1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та 

піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на 
нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). 

Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. 
Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору. 
2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на 

праві спільної часткової власності на це майно. 
У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її. 
3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових 

витратах на дитину. 
4. На майно, одержане за договором відповідно до частини першої цієї статті, не може бути звернене стягнення. 
5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з 

дозволу органу опіки та піклування. 
6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою 

відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. 
У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно. 
7. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, може 

бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню. 
Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину 
1. Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову. 
2. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав 

заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У 
цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки. 

Стаття 192. Зміна розміру аліментів 
1. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або 

збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, 
погіршення або поліпшення здоров'я когось із них. 

2. Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади 
або юридичної особи. 

Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному 
або іншому закладі 

1. Влаштування дитини до закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу не припиняє стягнення 
аліментів на користь того з батьків, з ким до цього проживала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим призначенням. 

2. Якщо батьки не беруть участі в утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального закладу 
охорони здоров'я, навчального або іншого закладу, аліменти на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних підставах. 

3. За рішенням суду аліменти можуть перераховуватися на особистий рахунок дитини у відділенні Державного 
ощадного банку України. 

4. На особистий рахунок дитини перераховуються також державні пенсії, інші види допомоги та відшкодування 
шкоди у зв'язку з втратою годувальника. 

Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами 
1. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки, що 

передували пред'явленню виконавчого листа до виконання. 
2. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника 

аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. 
3. Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до статті 187 цього Кодексу, погашається за заявою 

платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням 
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суду. 

4. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, 
передбаченому статтею 199 цього Кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років. 

5. Положення частин першої - третьої цієї статті, а також статей 195-197 цього Кодексу застосовуються і до 
стягнення аліментів іншим особам, які визначені цим Кодексом. 

Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу) 
1. Заборгованість за аліментами,  присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з 

фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. 
2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює  на час визначення її 

розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. 
3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює  на час визначення її 

розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або 
некваліфікованого працівника для даної місцевості. 

4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору - судом. 
Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів 
1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач 

аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день 
прострочення. 

2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника 
аліментів. 

3. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім. 
Глава 16 

ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина 
1. Батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної 

допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. 
Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання 
1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки 

зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. 
2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання. 
3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а 

також самі дочка, син, які продовжують навчання. 
Розділ IV 

ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
Глава 18 

УСИНОВЛЕННЯ 
Стаття 207. Поняття усиновлення 
1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі 

рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу. 
2. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її 

життя. 
Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою 
1. Усиновленою може бути дитина (стаття 6 цього Кодексу). 
2. У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, 

батька або була позбавлена їхнього піклування. 
У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші 

обставини, що мають істотне значення. 
Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яка була знайдена 
1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них 

батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку. 
2. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після спливу двох місяців з часу її знайдення. 
Стаття 210. Усиновлення братів та сестер 
1. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані 

при їх усиновленні. 
За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та піклування може постановити 

рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами. 
2. Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про нове місце її проживання. 
Стаття 218. Згода дитини на усиновлення 
1. Для усиновлення дитини потрібна її згода. 
Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові. 
2. Дитина має бути проінформована про правові наслідки усиновлення. 
3. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту 

усиновлення. 
4. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми 

батьками. 
Стаття 226. Право на таємницю усиновлення 
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1. Особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для 

усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення. 
2. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту її усиновлення. 
3. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо 

свого усиновлення. 
Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена 
1. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати 

нерозголошення цієї інформації особами,  яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття. 
2. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення 

може завдати шкоди її інтересам. 
3. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення 

зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини. 
Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини 
1. Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною у Книзі реєстрації народжень 

матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи. 
2. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для запису усиновлювача матір'ю, батьком потрібна 

згода дитини, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 218 цього Кодексу. 
3. Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини. 
Стаття 232. Правові наслідки усиновлення 
1. З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, 

яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. 
При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо 

усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка. 
2. Якщо після смерті одного з батьків дитини або визнання його недієздатним другий з батьків дитини вступив у 

повторний шлюб і його дружина, чоловік у повторному шлюбі бажають усиновити дитину, баба, дід дитини з боку того з 
батьків, хто помер або визнаний недієздатним, рідні брати та сестри дитини мають право подати до суду заяву про 
збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, правового зв'язку. 

Суд розглядає таку заяву одночасно із заявою про усиновлення і задовольняє її, якщо це відповідає інтересам 
дитини. 

3. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка 
усиновлена (а в майбутньому - між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням. 

4. Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому 
ж обсязі, який мають батьки щодо дитини. 

5. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж 
обсязі, який має дитина щодо своїх батьків. 

Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення 
1. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у 

зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення. 
Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом  про скасування усиновлення або визнання 

усиновлення недійсним 
1. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, 

усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла 
чотирнадцяти років. 

Глава 19 
ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ 

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування 
1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 
2. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
3. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, 

передбачених Цивільним кодексом України. 
Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування 
1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право: 
1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку; 
2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності; 
3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У 

разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону; 
4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника. 
2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також 

на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника. 
Стаття 248. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі 

охорони здоров'я 
1. Дитина, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я, має 

право: 
1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності; 
2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така 
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дитина має право на його отримання відповідно до закону; 

3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному 
закладі. 

2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, 
пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника. 

Глава 20 
ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 

Стаття 252. Договір про патронат 
1. За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину, яка є сиротою або з інших причин 

позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною 
повноліття, за плату. 

Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'ї патронажного вихователя 
1. На передачу дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що 

може її висловити. 
Стаття 256. Припинення договору про патронат 
1. Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти 

років. 
До призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, навчальному закладові, закладові 

охорони здоров'я або соціального захисту вихователь, який відмовився від договору, зобов'язаний піклуватися про дитину. 
2. Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання 

вихователем своїх обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за 
договором. 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В ЖИТЛОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Житловий кодекс України 
Витяг 

Р о з д і л III 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. 

КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ 
Г л а в а  1 

НАДАННЯ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
Стаття 46-1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу 
При винесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які 

призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається поза 
чергою індивідуальний жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що встановлюється Радою Міністрів 
Української РСР. 

Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для 
користування службовими жилими приміщеннями. 

Г л а в а  2 
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ 
Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача 
Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі 

обов'язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім'ї несуть солідарну з наймачем 
майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору. 

До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й 
інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. 

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім'ї наймача, але продовжують 
проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач та члени його сім'ї. 

Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення 
Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, 

вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх 
неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно. 

Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім'ї права 
користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім'ї, які проживають 
з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням. 

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами 
При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести 

місяців. 
Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за заявою 

відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом. 
Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад шість місяців у 

випадках: 
1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову 



 17
офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років – протягом усього періоду проходження зазначеної 
військової служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби - 
протягом перших п'яти років перебування на дійсній військовій службі; 

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням 
(учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або 
навчання;  

3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом 
усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) 
залишилися проживати інші члени сім'ї.  

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути 
надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або 
до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до 
закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які 
потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах 
або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;  

4) виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна (піклувальника) - протягом усього часу виконання цих 
обов'язків; 

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної 
допомоги - протягом усього часу перебування в них;  

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом усього часу перебування в ньому; 
7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне 

позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, 
квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. 

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути 
надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під 
варти або до відбуття ними покарання.  

Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу 
У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле 

приміщення (стаття 46-1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого благоустроєного жилого 
приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть бути виселені із займаного 
ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення. 

Г л а в а   3 
КОРИСТУВАННЯ  СЛУЖБОВИМИ  ЖИЛИМИ  ПРИМІЩЕННЯМИ 

Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого 
приміщення 

Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті 124 цього Кодексу, не може бути виселено: 
інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії 

або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок 
захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої 
армії; сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших 
обов'язків військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів 
Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали 
при виконанні службових обов'язків; 

осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш 
як десять років; 

осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не припинили трудових відносин 
з підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення; 

осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією  підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи 
штату працівників; 

пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого працівника, якому було надано службове 
жиле приміщення; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб; 

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними. 
Г л а в а  6 

КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ) 
ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) 
Члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому 

належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої 
угоди про порядок користування цим приміщенням. 

За згодою власника будинку (квартири) член його сім'ї вправі вселяти в займане ним жиле приміщення інших 
членів сім'ї. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно. 

Члени сім'ї власника будинку (квартири) зобов'язані дбайливо ставитися до жилого будинку (квартири). Повнолітні 
члени сім'ї власника зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири) і придомової території та 
проведенню ремонту. Спори між власником та членами його сім'ї про розмір участі в витратах вирішуються в судовому 
порядку. 

До членів сім'ї власника будинку (квартири) належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього Кодексу. 
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Припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним 
приміщенням. У разі відсутності угоди між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім'ї про безоплатне 
користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені статтею 162 цього Кодексу. 

Стаття 161. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення в будинку (квартирі), що 
належить громадянинові 

Наймач вправі вселити в займане ним жиле приміщення у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві 
приватної власності, свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб за письмовою згодою власника будинку (квартири) і 
всіх членів сім'ї, які проживають з наймачем. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно. 

Особи, що вселилися в жиле приміщення відповідно до цієї статті як члени сім'ї наймача, набувають рівного з 
іншими членами сім'ї права користування приміщенням, якщо при їх вселенні між цими особами, наймодавцем, наймачем 
та членами його сім'ї, які проживають разом з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням. 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Цивільний кодекс України 
Витяг 

Розділ II 
ОСОБИ 
Підрозділ 1 

ФІЗИЧНА ОСОБА 
Глава 4 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 
Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років 
1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: 
1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, 

духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість; 
2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються 

законом. 
2. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. 
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років (неповнолітня особа) має право: 
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; 
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; 
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами 

юридичної особи; 
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє 

ім'я (грошовими коштами на рахунку). 
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. 
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути 

письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника. 
3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими особами у фінансову 

установу на її ім'я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. 
4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків 

(усиновлювачів). У разі заперечення того з батьків (усиновлювачів), з яким проживає неповнолітня особа, правочин може 
бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування. 

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування 
може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами 
або позбавити її цього права. 

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були 
підставою для його прийняття. 

6. Порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється Цивільним процесуальним 
кодексом України. 

Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи 
1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно 

відповідно до закону. 
2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків 

(усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову 
відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник. 

3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно до статті 1179 цього 
Кодексу. 

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність 
1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). 
2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з 
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моменту реєстрації шлюбу. 

У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність 
зберігається. 

У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, 
набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. 

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності 
1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за 

трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. 
2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою 

заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди 
повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. 

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає 
займатися підприємницькою діяльністю. 

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така 
особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з 
моменту державної реєстрації її як підприємця. 

4. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов'язки. 
5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй 

повна цивільна дієздатність зберігається. 
Розділ IV 

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 
Глава 16 

ПРАВОЧИНИ 
Параграф 1. 

Загальні положення про правочини 
Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину 
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним 

засадам суспільства. 
2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. 
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. 
4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. 
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. 
6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, 

неповнолітніх чи непрацездатних дітей. 
Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 
1. Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її 

батьками (усиновлювачами) або одним з них, з ким вона проживає, або опікуном. 
Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили 

претензії другій стороні. 
2. У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним. 
На вимогу заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він 

вчинений на користь малолітньої особи. 
3. Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона 

зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першій цієї статті, все те, що вона одержала за таким правочином від 
малолітньої особи. 

4. Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у 
момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік другої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікун 
малолітньої особи зобов'язані повернути дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за 
неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. 

5. Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні все, 
що одержала за цим правочином, у натурі. У разі неможливості повернення майна відшкодування його вартості 
провадиться батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, 
яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка. 

6. У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені 
частиною третьою статті 222 цього Кодексу. 

Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 
1. Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків 

(усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому статтею 221 цього Кодексу. 
2. Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків 

(усиновлювачів), піклувальників, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи. 
3. Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій 

стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного в натурі 
відшкодовується його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. 

Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі) або піклувальник 
зобов'язані відшкодувати завдані збитки, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті 
майна, яке було предметом правочину. 
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Стаття 242. Представництво за законом 
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. 
3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа. 

Глава 82 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 

Параграф 1. 
Загальні положення про відшкодування шкоди 

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою 
1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками 

(усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої 
особи, - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення 
виховання та нагляду за малолітньою особою. 

2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони 
здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за 
малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що 
шкоди було завдано не з їхньої вини. 

3. Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад 
зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 

4. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або 
особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), опікун, такі заклади та особа зобов'язані 
відшкодувати шкоду у частці, яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду. 

5. Обов'язок осіб, визначених частиною першою цієї статті, відшкодувати шкоду, завдану малолітньою особою, не 
припиняється у разі досягнення нею повноліття. Після досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом частково 
або в повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю або здоров'ю потерпілого, якщо 
вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною першою цієї статті, є неплатоспроможними або 
померли. 

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 
1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно 

на загальних підставах. 
2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода 

відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо 
вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом 
здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в 
повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи 
функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або 
коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. 

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної 
дієздатності 

1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією 
особою самостійно на загальних підставах. 

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для 
відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками 
(усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть, 
що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка 
завдала шкоди, повноліття. 

Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами 
1. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), 

опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду. 
2. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду. 
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами 
1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за 

домовленістю між ними або за рішенням суду. 
2. Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за 

законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за 
рішенням суду. 

Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав 
1. Батьки зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, 

протягом трьох років після позбавлення їх батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком 
невиконання ними своїх батьківських обов'язків. 

КНИГА ШОСТА 
СПАДКОВЕ ПРАВО 

Глава 84 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ 
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Стаття 1222. Спадкоємці 
1. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а 

також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. 
2. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (стаття 2 цього 

Кодексу). 
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування 
1. Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих 

спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя. 
Положення абзацу першого цієї частини не застосовується до особи, яка вчинила такий замах, якщо спадкодавець, 

знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом. 
2. Не мають права на спадкування особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього 

зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли 
збільшенню їхньої частки у спадщині. 

3. Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських 
прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини. 

Не мають права на спадкування за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші 
особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. 

4. Не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний 
таким за рішенням суду. 

Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не 
знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, 
хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу. 

5. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що 
вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у 
безпорадному стані. 

6. Положення  цієї статті поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов'язкову 
частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ. 

Глава 85 
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині 
1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та 

непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов'язкова частка). 

Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими 
спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. 

2. До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, 
вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість 
інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця. 

3. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у 
спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку. 

Глава 86 
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 

Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами 
1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі - з 

другого, прирівнюються до родичів за походженням.  
2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за 

походженням по висхідній лінії. 
Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті 

усиновленого та його нащадків. 
3. Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв'язок між усиновленим та його бабою, дідом, 

братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його баби, діда за походженням усиновлений має право на спадкування 
за правом представлення, а у разі смерті його брата, сестри за походженням - має право на спадкування як спадкоємець 
другої черги. 

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був збережений правовий зв'язок, 
спадкують на загальних підставах. 

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом 
1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя 

спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. 
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом 
1. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з 

боку батька, так і з боку матері. 
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом 
1. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. 
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом 
1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не 

менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. 
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Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом 
1. У п'яту чергу право на спадкування за законом  мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення 

включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня 
споріднення. 

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження 
самого спадкодавця не входить до цього числа. 

2. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його 
сім'ї. 

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш 
як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до 
існування. 

Стаття 1266. Спадкування за правом представлення 
1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, 

бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. 
2. Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), 

якби вони були живими на час відкриття спадщини. 
3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові 

(сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. 
4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, 

батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. 
5. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їхнього померлого родича 

ділиться між ними порівну. 
6. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення. 
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом 
1. Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними. 
2. Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у 

спадщині когось із них. 
3. Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна 

або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них. 
Глава 87 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ 
Стаття 1268. Прийняття спадщини 
1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. 
2. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням. 
3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини,  вважається таким, що 

прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. 
4. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються 

такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 цього Кодексу. 
5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. 
Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини 
1. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини  не проживав постійно із 

спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. 
2. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. 
3. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків 

або піклувальника. 
4. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), 

опікун. 
5. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для 

прийняття спадщини. 
Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини 
1. Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, 

встановленого статтею 1270 цього Кодексу. Заява про відмову від прийняття спадщини подається до нотаріальної контори 
за місцем відкриття спадщини. 

2. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою 
піклувальника і органу опіки та піклування. 

3. Неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за 
згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. 

4. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній 
особі, лише з дозволу органу опіки та піклування. 

5. Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною. 
6. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. 

 
 

Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” 
(№ 281-XIV від 1 грудня 1998 року) 

Витяг 
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Стаття 2. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення 

діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших 
спільних інтересів; 

дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, 
спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не 
суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства; 

Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок 
Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці 

та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку. 
Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації. 
Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях 
Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. 
Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 28 років, членами дитячих 

громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських 
організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку 
можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не 
перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій 
кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. 

Обмеження щодо кількості осіб, вік яких перевищує відповідно 28 та 18 років, у складі виборних органів не 
поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій. 

Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій 
Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про 

об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами. 
Молодіжні та дитячі громадські організації та їх спілки не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки. 
Молодіжні громадські організації можуть вступати у виборчі коаліції. 
Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на 

здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок, не є об'єктом оподаткування. 
Стаття 8. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань 

державної політики щодо дітей та молоді 
Молодіжні та дитячі громадські організації залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді. 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Кодекс законів про працю України 
Витяг 

Глава ІІІ 
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

Стаття 24. Укладення трудового договору 
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. додержання письмової форми є обов'язковим: 
1) при організованому наборі працівників; 
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і 

геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 
3) при укладенні контракту; 
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 
7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.  

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним 
органу про зарахування працівника на роботу. 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника 
фактично було допущено до роботи. 

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням 
між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована 
робота протипоказана за станом здоров'я. 

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу 
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки 

відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі 
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(розпорядженні) про прийняття на роботу. 

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих 

робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих 
навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених 
на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті 
на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших 
випадках, якщо це передбачено законодавством. 

Глава IV 
РОБОЧИЙ ЧАС 

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу 
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 
1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 

14  до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. 
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може 

перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб 
відповідного віку; 

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень. 
Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену 

тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. 
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників 

(учителів, лікарів та інших). 
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в 

організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. 
Стаття 55. Заборона роботи в нічний час 
Забороняється залучення до роботи в нічний час: 
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. 
Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота 

інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 
172). 

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт 
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється  залучати: 
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від 

виробництва, в дні занять (стаття 220). 
Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх забороняється залучати до надурочних 

робіт. 
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до 

надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177). 
Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним 

рекомендаціям (стаття 172). 
Глава XIII 

ПРАЦЯ МОЛОДІ 
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах 
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах 

до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, 
встановленими законодавством України. 

Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу 
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.   
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які 

досягли п'ятнадцяти років. 
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 
здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за 
згодою одного з батьків або особи, що його замінює. 

Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років 
На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 

вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження. 
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років 
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. 
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. 
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Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і 

переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються Міністерством охорони здоров'я України 
за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. 

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років 
Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в 

подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. 
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у 

вихідні дні 
Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.  

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників 
Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для 

дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років. 
Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в 
передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватись знижені норми 
виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим 
комітетом. 

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи 
Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи 

виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. 
Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними 

розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх 
щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. 

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які 
працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 
Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати. 

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років 
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. 
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх 

заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. 
Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві 
Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне навчання на 

виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні  навчально-виховні заклади, а також інших осіб 
молодше вісімнадцяти років. 

Районні і міські Ради народних депутатів затверджують програми влаштування на роботу випускників 
загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевлаштування молоді та забезпечують їх виконання всіма 
підприємствами, установами, організаціями. 

Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам, направленим в рахунок 
броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до суду. 

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця 
Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у 

загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і 
перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше 
робоче місце на строк не менше двох років. 

Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена 
підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років 
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах 
неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у 
виняткових випадках і не допускається без працевлаштування. 

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб  
Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких 

покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового 
договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього 
або порушує його законні інтереси. 

Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді 
Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) підприємства, установи, 

організації і власник або уповноважений ним орган розглядають питання про заохочення молодих працівників, розподіл 
для них житла і місць в гуртожитках, охорону праці, їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і 
спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором. 

 
Наказ Міністерства охорони здоров‘я 

„Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми” 
(№ 59 від 22.03.96; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.1996 р. за № 183/1208) 
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Витяг 

Граничні норми 
підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми 

1. Граничні норми діють на всій території України і поширюються на всі підприємства, установи, організації, 
учбові заклади, а також на юридичних та фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 до 18 років. 

2. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або 
переміщенням важких речей. 

3. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають 
медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та 
переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. 

4. Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та 
наступних періодичних медичних оглядів. 

5. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 год. на тиждень для підлітків 14-15 
років та 36 год. - для підлітків 16-17 років. Обов'язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за 
днями п'яти- або шестиденного робочого тижня. 

6. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. 
7. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна 

перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях 1 і 2. 
Таблиця 1 

Граничні норми підіймання та  переміщення 
вантажів підлітками під час короткочасної 

та тривалої роботи 
 

Граничні норми ваги вантажу (кг) 
Короткочасна робота Тривала робота 

Календарний 
вік, років 

юнаки дівчата юнаки дівчата 
14 5 2,5 - - 
15 12 6 8,4 4,2 
16 14 7 11,2 5,6 
17 16 8 12,6 6,3 

 
Примітки.  

1. Короткочасна робота - 1-2 підняття та переміщення вантажу; тривала - більше ніж 2 підняття та переміщення 
протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п.5 цих норм. 

2. Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження. 
3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки. 
4. Дакладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не 

повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість - не більше 3 хв., подальший відпочинок - не менше 
2 хв. 

Таблиця 2 
Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків 

у розрахунку на 1 год. робочого часу 
 

Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщуються) при виконанні роботи 
З рівня робочої поверхні З підлоги 

Календарний 
вік, років 

юнаки дівчата юнаки дівчата 
14 10 5 7 3,5 
15 48 12 24 6 
16 160 40 80 20 
17 272 72 130 32 

 
Примітки.  

1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень). 
2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвейєра і т.ін. 
3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м. 
4. Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м. 

 
 

ПРАВА ДИТИНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Витяг 

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 2 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність 
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку. 
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються 

заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу. 
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, 

передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою і другою статті 130, статтями 173, 174, 185, 190-195 цього 
Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого 
правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені 
статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу. 

Глава 3 
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ 

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення 
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання 
вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. 

Стаття 24. Види адміністративних стягнень 
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 
1) попередження; 
2) штраф; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення; 
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, 

права полювання); 
6) виправні роботи; 
7) адміністративний арешт. 
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень. 
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без 

громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 
Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

можуть бути застосовані такі заходи впливу: 
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 
2) застереження; 
3) догана або сувора догана; 
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або 

трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 
Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення 
Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні 

стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватись 
тільки як основні. 

За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. 
Глава 4 

НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 
Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення 
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими 

законами України. 
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його 

вини, майновий стан. обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 
Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення 
Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 
1) щире розкаяння винного; 
2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення 

заподіяної шкоди; 
3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи 

сімейних обставин; 
4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 
5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року. 
Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення. Орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати 
пом'якшуючими і обставини, не зазначені в законі. 

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення 
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Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; 
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано 

адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин; 
3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 
4) вчинення правопорушення групою осіб; 
5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин; 
6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, 

залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою. 
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду 
Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, 

підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під 
час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити 
питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, а суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру шкоди, 
крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не 
перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього 
відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, 
вирішується в порядку цивільного судочинства. 

 
 

ПРАВА ДИТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Кримінальний кодекс України 
Витяг 

Розділ IV 
ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ‘ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. 
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній 

відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, 
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової 
допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, 
частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга 
статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення 
заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 
187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина 
друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів 
(стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), 
незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296). 

Р о з д і л XV 
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру 
1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У  цих випадках суд застосовує до 
неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу. 

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд застосовує і 
до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу. 

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного 
характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності. 

Стаття 98. Види покарань 
1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види 

покарань: 
1) штраф; 
2) громадські роботи; 
3) виправні роботи; 
4) арешт; 
5) позбавлення волі на певний строк. 
2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати 
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певні посади або займатися певною діяльністю. 

Стаття 99. Штраф 
1. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке 

може бути звернене стягнення. 
2. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового 

стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Стаття 100. Громадські та виправні роботи 
1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до 

ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість 
виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день. 

2. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від 
двох місяців до одного року. 

3. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в 
розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків. 

Стаття 101. Арешт 
Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в 

умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб. 
Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк 
1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не 

може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті, - 
більше п'ятнадцяти років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних 
виховних установах. 

2. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. 
3. Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому: 
1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості - на строк не більше двох років; 
2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років; 
3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років; 
4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років; 
5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, - на строк до п'ятнадцяти років. 
Стаття 103. Призначення покарання 
1. При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65-67 цього Кодексу, 

враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього. 
2. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у виді 

позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років. 
Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 75-

78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 
2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі 

його засудження до позбавлення волі. 
3. Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років. 
4. У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему 

особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи. 
Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру 
1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від 

покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент 
постановлення вироку не потребує застосування покарання. 

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру: 
1) застереження; 
2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 
3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового 

колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 
4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку 

відшкодування заподіяних майнових збитків; 
5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 

виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх 
залишення визначаються законом. 

3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у 
частині другій цієї статті. Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини другої цієї статті, 
встановлюється судом, який їх призначає. 

4. Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому 
законом. 

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 
давності 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності 
до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з 
урахуванням положень, передбачених цією статтею. 
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2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності: 
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; 
2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 
3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину; 
4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 
3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального 

вироку: 
1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до 

покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості; 
2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при 

засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин; 
3) сім років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин; 
4) десять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин. 
Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
1. До осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у  віці до вісімнадцяти років, 

може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину. 
2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною 

поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення. 
3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, 

вчинений у віці до вісімнадцяти років, після фактичного відбуття: 
1) не менше третини призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої 

тяжкості і за необережний тяжкий злочин; 
2) не менше половини строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи 

необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний 
злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона 
засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо 
тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі і була умовно-достроково 
звільнена від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного 
віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі. 

4. До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується. 
5. У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 

протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 
71 і 72 цього Кодексу. 

Стаття 108. Погашення та зняття судимості 
1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку, 

здійснюється відповідно до статей 88-91 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 
2. Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні: 
1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання; 
2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з 

дня відбуття покарання не вчинять нового злочину; 
3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання не 

вчинять нового злочину; 
4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття 

покарання не вчинять нового злочину. 
3. Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у виді позбавлення волі за 

тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині першій 
статті 91 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в частині другій 
цієї статті. 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Кримінально-процесуальний Кодекс України 
Витяг 

Розділ перший 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Г л а в а  1 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі 
Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: 
1) за відсутністю події злочину; 
2) за відсутністю в діянні складу злочину; 
( Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III від 12.07.2001 ) 
4) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також в зв'язку з 

помилуванням окремих осіб; 
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5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку; 
6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються не інакше як за скаргою 

потерпілого, крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27 цього Кодексу; 
7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою, крім 

випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і при відсутності скарги потерпілого (частина 3 статті 27 
цього Кодексу); 

8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або 
відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами; 

9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду 
про закриття справи з тієї ж підстави; 

10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому 
ж обвинуваченню; 

11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, 
прокурора.  

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III від 12.07.2001 ) 
Якщо обставини, зазначені в пунктах 1, 2 і 4 цієї статті, виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить 

розгляд справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, постановляє виправдувальний вирок, а у 
випадках, передбачених пунктом 4, - обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання. 

Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього 
заперечує. В цьому разі провадження у справі продовжується в звичайному порядку. 

У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно небезпечне діяння вчинено особою, яка досягла 
одинадцяти років, але до виповнення віку, з якого законом передбачена кримінальна відповідальність, по факту цього 
діяння порушується кримінальна справа. Така справа вирішується у порядку, передбаченому статтею 7-3 цього Кодексу. 

Якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених 
частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9 - 11 частини 1 цієї статті, що 
виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного 
правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу 
(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення. 

Стаття 7-3. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого 
можлива кримінальна відповідальність 

Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно небезпечне діяння, вчинене особою у віці від 
одинадцяти років і до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, виносить мотивовану постанову про 
закриття справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Справа разом з постановою 
направляється прокурору. 

Неповнолітньому, щодо якого винесено постанову, а також  його батькам або особам, що їх замінюють, перед 
направленням справи прокурору надається можливість ознайомитись з усіма матеріалами справи, при цьому вони мають 
право користуватися послугами захисника. 

Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення 
волі понад п'ять років, необхідно у зв'язку з цим негайно ізолювати, то за постановою слідчого або органу дізнання, за 
згодою прокурора за вмотивованим рішенням суду, її може бути поміщено у приймальник-розподільник для неповнолітніх 
на строк до 30 діб. Участь захисника у цьому разі забезпечується з моменту поміщення неповнолітнього у приймальник-
розподільник. 

Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно небезпечне діяння вчинено дитиною, яка не досягла 
одинадцятирічного віку, виносить постанову про закриття справи з додержанням вимог частини другої цієї статті, про що 
повідомляє прокурора і службу в справах неповнолітніх за місцем проживання дитини. 

Стаття 9. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових 
заходів виховного характеру 

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі, передбаченій частиною першою статті 97 
Кримінального кодексу України, виносять мотивовану постанову про направлення справи до суду для вирішення питання 
про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. У цьому разі неповнолітньому, з додержанням вимог 
статей 438 і 440 цього Кодексу, пред'являється обвинувачення і після винесення постанови пред'являються всі матеріали 
справи. Справа із списком осіб, які підлягають виклику до суду, надсилається до суду прокурором. 

За наявності підстав, зазначених у частині першій статті 97 Кримінального кодексу України, у справах, які 
надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи. 

Г л а в а  3 
УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 

Стаття 43. Обвинувачений і його права 
Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому цим Кодексом порядку винесена постанова про притягнення як 

обвинуваченого. Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним. 
Обвинувачений має право: знати, в чому його обвинувачують; давати показання з пред'явленого йому 

обвинувачення або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого 
допиту; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма 
матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і 
рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав - на 
забезпечення безпеки. 
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Підсудний має право на останнє слово. 
Стаття 43-1. Підозрюваний 
Підозрюваним визнається: 
1) особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину; 
2) особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого. 
Підозрюваний має право: знати, в чому він підозрюється; давати показання або відмовитися давати показання і 

відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання і 
відводи; вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка 
провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення 
безпеки. 

Про роз'яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затримання або постанові про застосування 
запобіжного заходу. 

Стаття 45. Обов'язкова участь захисника 
Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої 

інстанції є обов'язковою: 
1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, - з моменту 

визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення; 
2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі 

реалізувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту 
встановлення цих вад; 

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - з моменту затримання особи чи 
пред'явлення їй обвинувачення; 

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення - з моменту затримання особи 
чи пред'явлення їй обвинувачення; 

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру - з моменту встановлення 
факту наявності у особи душевної хвороби; 

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту першого допиту 
неповнолітнього або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника. 

У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є 
обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи виправданого. 

Розділ восьмий 
ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Г л а в а 36 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Стаття 432. Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх 
Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх визначається загальними правилами цього Кодексу і, 

крім того, статтями цієї глави. 
Положення цієї глави застосовуються в справах про злочини осіб, які на момент провадження в кримінальній 

справі не досягли вісімнадцятирічного віку. 
Стаття 433. Обставини, що підлягають встановленню в справах про злочини неповнолітніх 
При провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи про злочини неповнолітнього, крім обставин, 

зазначених у статті 64 цього Кодексу, необхідно також з'ясувати: 
1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження); 
2) стан здоров'я та загального розвитку неповнолітнього. При наявності даних про розумову відсталість 

неповнолітнього, не пов'язану з душевним захворюванням, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

3) характеристику особи неповнолітнього; 
4) умови життя та виховання неповнолітнього; 
5) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього; 
6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність. 
Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як свідки батьки неповнолітнього та інші особи, які 

можуть дати потрібні відомості, а також витребувані необхідні документи і проведені інші слідчі та судові дії. 
У необхідних випадках для встановлення стану загального розвитку неповнолітнього, рівня його розумової 

відсталості та з'ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними, 
повинна бути проведена експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології (психолог, педагог) або зазначені 
питання можуть бути поставлені на вирішення експерта-психіатра. 

Стаття 434. Затримання та взяття під варту неповнолітнього 
Затримання та взяття під варту як запобіжний захід можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у виняткових 

випадках, коли це викликається тяжкістю злочину у вчиненні якого він обвинувачується, при наявності підстав і в порядку, 
що встановлені статтями 106, 148, 150, 155 і 157 цього Кодексу. 
Про затримання і взяття під варту неповнолітнього обов'язково сповіщаються його батьки чи особи, що їх замінюють. 

Стаття 436. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої 
установи 

До неповнолітніх обвинувачених, крім запобіжних заходів, передбачених статтею 149 цього Кодексу, може 
застосовуватися передача їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 
установі - передача їх під нагляд адміністрації цієї установи. 



 33
Від батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи в цих випадках відбирається письмове 

зобов'язання про забезпечення ними належної поведінки неповнолітнього та його явки до слідчого, прокурора і суду. При 
цьому зазначені особи попереджаються про характер обвинувачення, пред'явленого неповнолітньому, і про їх 
відповідальність в разі неявки його до слідчого, прокурора або до суду. 

При порушенні цього зобов'язання до батьків, опікунів і піклувальників може бути застосоване грошове стягнення 
в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в порядку, передбаченому статтею 153 цього Кодексу. 

Стаття 437. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого 
Неповнолітній обвинувачений викликається до слідчого, прокурора чи до суду, як правило, через його батьків або 

інших законних представників. Інший порядок виклику допускається лише у випадку, коли це обумовлюється обставинами 
справи. 

Неповнолітній, який перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця попереднього ув'язнення. 
Стаття 438. Пред'явлення обвинувачення і допит неповнолітнього обвинуваченого  
Пред'явлення обвинувачення неповнолітньому та його допит провадяться за правилами, передбаченими статтями 

140, 141, 142 і 143 цього Кодексу, у присутності захисника. 
В разі, коли неповнолітній не досяг шістнадцяти років або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим,  при 

пред'явленні йому обвинувачення та його допиті за розсудом слідчого чи прокурора або за клопотанням захисника можуть 
бути присутні педагог або лікар, батькі чи інші законні представники неповнолітнього. 

Слідчий роз'яснює педагогу або лікарю, батькам чи іншим законним представникам неповнолітнього, які присутні 
при пред'явленні обвинувачення та допиті, їх право задавати обвинуваченому запитання і викладати свої зауваження. 

Запитання, поставлені обвинуваченому згаданими особами, та їх зауваження заносяться до протоколу допиту. 
Слідчий вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до протоколу. 

Стаття 439. Виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження 
Якщо неповнолітній брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим, в кожному випадку повинна бути з'ясована 

можливість виділення справи про неповнолітнього в окреме провадження в стадії досудового слідства з додержанням вимог 
статті 26 цього Кодексу. 

В разі, коли неповнолітній обвинувачений притягається до відповідальності в одній справі з дорослим, до нього 
застосовуються правила цієї глави. 

Стаття 440. Пред'явлення матеріалів справи неповнолітньому обвинуваченому 
Оголошення неповнолітньому обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред'явлення йому для 

ознайомлення матеріалів справи провадяться за правилами, передбаченими статтями 218, 219, 220, 221 і 222 цього Кодексу, 
з участю захисника. 

При оголошенні неповнолітньому обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явленні йому матеріалів справи з 
дозволу слідчого може бути присутній законний представник неповнолітнього. 

Стаття 441. Участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому розгляді 
В судове засідання викликаються батьки або інші законні представники неповнолітнього підсудного. 
Законний представник підсудного має право заявляти відводи і клопотання, подавати докази, брати участь в 

дослідженні доказів. Зазначені права роз'яснюються законному представникові підсудного у підготовчій частині судового 
засідання. 

При необхідності допитати батьків або інших законних представників неповнолітнього як свідків суд заслуховує їх 
показання. Законні представники підсудного перебувають в залі судового засідання протягом всього судового розгляду. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника в судовому засіданні може завдати шкоди інтересам 
неповнолітнього підсудного, суд вправі своєю мотивованою ухвалою обмежити участь законного представника в тій чи 
іншій частині судового засідання або усунути його від участі в судовому розгляді і допустити замість нього іншого 
законного представника неповнолітнього підсудного. 

Неявка законного представника підсудного не зупиняє розгляду справи, якщо суд не визнає його участь 
необхідною. 

Стаття 442. Участь у судовому розгляді представників служби у справах неповнолітніх та міліції у справах 
неповнолітніх 

Про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд повідомляє службу у справах неповнолітніх та міліцію у 
справах неповнолітніх. Суд вправі викликати в судове засідання представників служби у справах неповнолітніх та міліції у 
справах неповнолітніх. 

Представник служби у справах неповнолітніх у судовому засіданні вправі заявляти клопотання, ставити запитання 
підсудному, його законним представникам, потерпілому, свідкам, експертові та спеціалістові, висловлювати думку з 
приводу найбільш доцільної форми перевиховання підсудного. Зазначені права роз'яснюються представникові служби у 
справах неповнолітніх у підготовчій частині судового засідання. 

Представник міліції у справах неповнолітніх має право бути присутнім у залі судового засідання і з дозволу суду 
дає пояснення. 

Названі в цій статті особи у необхідних випадках можуть бути допитані як свідки. 
Стаття 443. Участь у судовому розгляді представників підприємств, установ і організацій 
Про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд повідомляє підприємство, установу та організацію, в яких  

навчався чи працював неповнолітній, а в разі потреби й інші організації. Суд вправі викликати в судове засідання 
представників цих організацій, а також представників громадських організацій за місцем роботи батьків, опікуна або 
піклувальника підсудного. 

Представники зазначених організацій мають право бути присутніми в залі судового засідання і з дозволу суду 
дають пояснення. В необхідних випадках вони можуть бути допитані як свідки. 

Стаття 444. Видалення неповнолітнього підсудного з залу судового засідання 
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Суд, вислухавши думку захисника і законного представника підсудного та прокурора, вправі своєю ухвалою 

видалити неповнолітнього з залу судового засідання на час дослідження обставин, що можуть негативно вплинути на 
неповнолітнього. Якщо обставини, які досліджувалися у відсутності неповнолітнього підсудного, пов'язані з його 
обвинуваченням, головуючий повідомляє про них підсудного після повернення його до залу судового засідання. 

Стаття 445. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку 
При постановленні вироку, крім питань, зазначених у статті 324 цього Кодексу, суд зобов'язаний в разі звільнення 

неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням чи застосування до нього покарання, не зв'язаного з 
позбавленням волі, обговорити питання про необхідність призначення неповнолітньому громадського вихователя. 

Стаття 446. Зміст вироку 
У вироку в справі неповнолітнього, крім даних, передбачених статтями 333, 334 і 335 цього Кодексу, повинно бути 

зазначено: 
у мотивувальній частині - підстави, з яких суд вважає необхідним призначення громадського вихователя; 
у резолютивній частині - про необхідність призначення громадського вихователя у випадках застосування 

покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, або звільнення від покарання з випробуванням відповідно до статті 104 
Кримінального кодексу України. 

Стаття 447. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру 
Коли суд при розгляді кримінальної справи, що надійшла з обвинувальним висновком, прийде до висновку про 

можливість виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, без застосування 
кримінального покарання, він виносить ухвалу, а суддя - постанову про закриття кримінальної справи і вирішує питання 
про застосування до неповнолітнього одного з примусових заходів виховного характеру, передбачених частиною другою 
статті 105 Кримінального кодексу України. 

Справу, що надійшла до суду від прокурора в порядку, передбаченому статтею 7-3 або 9 цього Кодексу, народний 
суддя або голова суду, якщо він згоден з рішенням, прийнятим слідчим або прокурором, призначає до розгляду в судовому 
засіданні у строк не пізніше десяти днів, а в разі незгоди - повертає прокурору мотивованою постановою. 

Розгляд справ, зазначених у частині другій цієї статті, провадиться у відкритому судовому засіданні з обов'язковою 
участю прокурора і захисника. При цьому заслуховуються пояснення неповнолітнього, його законного представника, 
перевіряються докази, які доводять або спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного діяння, а також 
перевіряються інші обставини, які мають істотне значення для вирішення питання про застосування примусового заходу 
виховного характеру. Під час розгляду справи ведеться протокол судового засідання. Після закінчення судової перевірки 
справи свої думки висловлюють прокурор, потім захисник. 

В разі наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка підлягає за ухвалою суду направленню до спеціального 
навчально-виховного закладу, буде займатися протиправною діяльністю, а також з метою забезпечення виконання своєї 
ухвали суд вправі тимчасово, строком до 30 діб, помістити цю особу у приймальник-розподільник для неповнолітніх, який 
доставляє її до спеціального навчально-виховного закладу. 

Стаття 448. Питання, які підлягають вирішенню судом у справах про застосування примусових заходів виховного 
характеру 

Заслухавши у судовому засіданні думки прокурора і захисника щодо справи, яка надійшла згідно з пунктом 1 статті 
232-1 цього Кодексу, суд виходить у нарадчу кімнату для винесення ухвали або постанови, де вирішує такі питання: 

1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, з приводу якого провадилося досудове слідство; 
2) чи винна у цьому діянні особа, щодо якої розглядається справа; 
3) який саме примусовий захід виховного характеру з передбачених частиною другою статті 105 Кримінального 

кодексу України має бути застосовано до цієї особи. 
За результатами розгляду цих справ суд виносить ухвалу. 
Стаття 449. Оскарження ухвали, постанови суду про застосування примусових заходів виховного характеру або 

внесення на неї подання прокурора 
На ухвалу, постанову винесену судом у порядку, передбаченому статтями 447 і 448 цього Кодексу, може бути 

подано апеляційну скаргу або внесено апеляційне подання прокурора у загальному порядку. 
 

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ДИТИНИ 
 

Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” 
(від 16 листопада 2000 року № 2109-III) 

Витяг 
Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на 

матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом 
встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму. 

Стаття 1. Право на державну соціальну допомогу 
Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років. 
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної 

експертизи згідно із законодавством України, з одночасним роз'ясненням інвалідам з дитинства їх права на державну 
соціальну допомогу. 

Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком 
до 18 років, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію, призначається 
державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія інвалідам з дитинства, 
яких визнано недієздатними, а також на дітей-інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або 
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піклувальника. 

Стаття 2. Розміри державної соціальної допомоги 
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: 
інвалідам з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 
інвалідам з дитинства II групи - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

інвалідам з дитинства III групи - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 
Прожитковий мінімум визначається відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" та щорічно 

затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і періодично переглядається відповідно 
до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України. 

Розміри державної соціальної допомоги підвищуються у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. 
Державна соціальна допомога призначається у новому розмірі з місяця, наступного за тим, в якому проведене 

збільшення прожиткового мінімуму. 
Стаття 3. Надбавка на догляд 
Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового 

мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. 
Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому батьку) незалежно від факту роботи та 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється в розмірі: на дитину-
інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 
18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років. 

Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 
років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 
відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років - та за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, 
в якій виховується дитина-інвалід (без урахування надбавки на догляд), за попередні шість місяців не перевищує 
прожиткового мінімуму для сім'ї. 

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, 
піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. 

Стаття 4. Період, на який призначається державна соціальна допомога 
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-
соціальної експертизи. 

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який 
видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення 
дитиною-інвалідом 18-річного віку. 

Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги у разі зміни групи інвалідності 
У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з 

дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому 
встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги. 

Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана 
інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з 
дня встановлення групи інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-
інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги. 

Стаття 6. Умови поновлення виплати державної соціальної допомоги 
Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску строку переогляду інвалідом з дитинства 

або дитиною-інвалідом, а в разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги 
поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць. 

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата державної соціальної допомоги поновлюється з 
дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-
інвалідом. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи інвалідності (вищої або 
нижчої), то державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою. 

У разі припинення виплати державної соціальної допомоги внаслідок нез'явлення на переогляд без поважних 
причин, при наступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, виплата цієї допомоги поновлюється з дня 
встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом. 

Стаття 8. Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги 
Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до управління соціального 

захисту населення за місцем проживання. 
Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду I чи II групи, який визнаний недієздатним, а також 

на дитину-інваліда подається одним із батьків, усиновителем, опікуном або піклувальником за місцем свого проживання. 
До заяви про призначення державної соціальної допомоги повинні бути додані документи про вік і місце 

проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда, документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або 
піклувальника, який подав заяву, а також довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у 
встановленому порядку. 

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування 
про встановлення опіки чи піклування. 
Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-
інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.  

Управління соціального захисту населення, яке прийняло заяву про призначення державної соціальної допомоги, 
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видає заявнику розписку про прийом заяви та доданих до неї документів із зазначенням дати прийому заяви. 

Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийому заяви з усіма 
необхідними документами. 

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подаються також 
всі необхідні документи, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштовому 
штемпелі місця відправлення заяви. 

У тих випадках, коли до заяви додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні 
бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3-х місяців з дня одержання повідомлення про необхідність 
подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день 
прийому або відправлення заяви про призначення такої допомоги. 

Стаття 9. Порядок та строки призначення державної соціальної допомоги 
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства або на дітей-інвалідів віком до 18 років призначається 

органами соціального захисту населення. 
Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами соціального захисту населення не 

пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами. 
Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. 
Стаття 12. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час 
Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних 

причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням. 
Суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну 

соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом чи його офіційним представником з поважних 
причин (поважною причиною є перебування інваліда на лікуванні, інші причини, які фізично унеможливлювали своєчасне 
витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли інвалід чи його батьки, 
усиновителі, опікуни, піклувальники не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження 
будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється виходячи із 
прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату. 

Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено у судовому 
порядку відповідно до закону. 

Стаття 13. Виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років, які 
проживають у будинках-інтернатах 

Інвалідам з дитинства, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, 
виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги. 

Призначена державна соціальна допомога не виплачується за час перебування дитини-інваліда віком до 18 років на 
повному державному утриманні. 

Стаття 14. Підстави припинення і відновлення виплати державної соціальної допомоги 
Виплата у повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства у разі влаштування їх у будинок-

інтернат або повернення з нього відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за 
місяцем, в якому виникли ці обставини. 

У разі влаштування дитини-інваліда віком до 18 років на повне державне утримання в дитячий будинок-інтернат 
або повернення з нього виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда відповідно припиняється або 
відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини. 

При зміні одержувачем державної соціальної допомоги постійного місця проживання виплата цієї допомоги 
продовжується відповідним органом соціального захисту населення за новим місцем проживання. Виплата державної 
соціальної допомоги продовжується з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання. 

 
 
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” 
(від 13 січня 2005 року №2342-IV) 

Витяг 
Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки; 
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх 

батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 
вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та 
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти; 

статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, - визначене відповідно до законодавства 
становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та 
яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування; 

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у 
віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - усиновлення; встановлення 

опіки, піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі 
рішення суду. Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя; 

встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї 
громадян України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів; 

передача до прийомної сім'ї - добровільне прийняття за плату сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у 
шлюбі, із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання 
та для спільного проживання; 

передача до дитячого будинку сімейного типу - прийняття в окрему сім'ю, яка створюється за бажанням подружжя 
або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт 
та/або дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може 
перевищувати десяти осіб; 

діти-вихованці - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до дитячого будинку 
сімейного типу; 

батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного 
проживання не менш як п'ять дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування, та яким, за рішенням органів 
опіки та піклування, надано статус батьків-вихователів; 

прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї; 
прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного 

проживання дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування; 
заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - медичні, навчальні, виховні заклади, 

заклади та установи праці та соціального захисту населення, в яких проживають діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування; 

випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи, які перебували на 
повному державному забезпеченні у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і закінчили своє 
перебування у зазначеному закладі у зв'язку із закінченням навчання; 

місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, - місце проживання або 
перебування її біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини 
батьківського піклування. У разі, якщо батьки та місце їх постійного проживання невідомі, місцем походження дитини 
визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили; 

місце проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - місцезнаходження закладу для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, жиле приміщення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, 
опікунів або піклувальників, житло, в якому дитина проживає, інше житло; 

державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - встановлені 
законами, іншими нормативно-правовими актами мінімальні норми і нормативи забезпечення дітей-сиріт, дітей, які 
залишилися без батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - повне забезпечення відповідно 
до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дитини для задоволення її життєво 
необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності; 

соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально 
незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу; 

соціальне житло - жила площа, яка надається за нормами державних соціальних стандартів відповідно до 
законодавства за рахунок державного та/або комунального житлового фонду. 

Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складається з Конституції України, цього Закону 
та інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов'язані з наданням матеріальної, соціальної та правової 
допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, є: 

створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї; 
виховання та утримання дітей за принципом родинності; 
сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів; 
забезпечення пріоритету форм влаштування; 
захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей; 
створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до 

самостійного життя; 
забезпечення права на здоровий розвиток; 
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забезпечення соціально-правових гарантій; 
створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги; 
формування системи соціальної адаптації; 
забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням 

особистості цих дітей та запитам ринку праці; 
належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання таких дітей, сприяння 

в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, 
банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями. 

Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гарантуються, 

забезпечуються та охороняються державою. 
Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються 

незалежно від того, де така дитина перебуває на утриманні та вихованні, на рівні, не меншому за встановлений 
прожитковий мінімум для осіб відповідного віку. 

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо: 
мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та взуття; 
житлового забезпечення на рівні, не нижчому за встановлені у Житловому кодексі Української РСР нормативи; 
житлового забезпечення таких дітей після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення 

ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з 
характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи; 

мінімального стандарту щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за 
бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а в разі неможливості надання такого 
робочого місця – встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги при закінченні такими дітьми виховного, 
навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-
річного віку; 

мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб із їх числа за умови навчання їх у вищих 
навчальних закладах до досягнення ними 23-річного віку; 

мінімального стандарту медичного обслуговування; 
мінімального стандарту забезпечення таких дітей іграшками, що сприяють розвитку, спортивним інвентарем, 

газетами і журналами відповідно дитячого, юнацького, загальнопізнавального та виховного спрямування; 
мінімального стандарту забезпечення дитини до надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 
мінімального стандарту грошового забезпечення батьків-вихователів, прийомних батьків. 
Кабінет Міністрів України може встановлювати інші додаткові мінімальні соціальні стандарти, нормативи 

споживання та нормативи забезпечення. 
Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 
За умови втрати дитиною батьківського піклування відповідна служба у справах неповнолітніх зобов'язана 

протягом двох місяців підготувати комплект документів, який підтверджує набуття дитиною статусу дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, надається відповідно до законодавства. 
Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
За умови втрати дитиною батьківського піклування відповідний орган опіки та піклування вживає вичерпних 

заходів щодо влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, 
дитячі будинки сімейного типу. 

До закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності та 
підпорядкування, дитина може бути влаштована в разі, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання 
в сім'ю. 

Влаштування дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не позбавляє 
органи опіки та піклування за місцем походження та за місцем перебування дитини від обов'язку продовжувати діяльність 
щодо реалізації права цієї дитини на сімейне виховання. 

Порядок передачі дітей на усиновлення, виховання та спільне проживання в прийомні сім'ї або дитячі будинки 
сімейного типу затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, 
забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством 
умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших 
причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів 
дітей та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування 
здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні стандарти, що 

забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального 
розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб. 

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при 
продовженні навчання до двадцяти трьох років. 

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного 
державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному 
навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання 
та виробничої практики. 

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення 
навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. 
Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що 
передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах. 

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, 
академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне 
забезпечення та виплачується стипендія. Навчальний заклад сприяє організації їх лікування. 

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі 
двох прожиткових мінімумів. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За 
бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для 
придбання одягу і взуття. 

Вартість повного державного забезпечення у грошовому еквіваленті для дітей віком від народження до трьох років, 
від трьох до семи років, від семи до десяти років, від десяти до чотирнадцяти років, від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до двадцяти трьох років визначається 
відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум". 

Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення є однаковими для всіх дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їх влаштування та утримання, і затверджуються 
відповідно до законодавства. 

Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, прийомних 
сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються з державного, обласних бюджетів, бюджету 
Автономної Республіки Крим. 

У разі зміни форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 
дозволяються трансферти між бюджетами різних рівнів. 

Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади стосовно соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді здійснює 
координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, усиновлення, застосування інших, передбачених законодавством, форм 
влаштування дітей. 

Стаття 11. Органи опіки та піклування 
Органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи 

міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. 
Органи опіки та піклування забезпечують вирішення питань щодо: 
встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 
надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та 

застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей; 
забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини; 
надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, 

власником якого є дитина; 
подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї компетенції здійснюють державні адміністрації районів, 

районів міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських, селищних рад. 
Органи опіки та піклування мають право перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, життю та здоров'ю (у тому числі 
психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей. 

Присутність представника органів опіки та піклування на судових засіданнях є обов'язковою в разі, якщо 
розглядається справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини. 

Стаття 12. Функції служби у справах неповнолітніх щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування 
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Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, покладаються на служби у справах неповнолітніх. 
Служба у справах неповнолітніх: 
бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких 
заходів; 

оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, визначених цим Законом; 

оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

здійснює моніторинг діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, у складі служби у справах неповнолітніх створюється окремий підрозділ, діяльність якого визначається в 
установленому порядку. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, але має становити не менше двох осіб. 

Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Служба у справах неповнолітніх забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджується 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді. 
Основна мета створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 

удосконалення соціального захисту таких дітей, перш за все щодо процесу вилучення та влаштування таких дітей та осіб з 
їх числа, реалізації їх права на здоровий розвиток та сімейне виховання, підвищення ефективності діяльності органів 
виконавчої влади, удосконалення статистичного обліку таких дітей в інтересах самих дітей. 

Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формується на підставі даних обліково-
статистичних карток, порядок ведення та використання яких визначається відповідно до законодавства. 

Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді координує 
діяльність щодо виявлення громадян України, які згодні і можуть взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Ведення банку даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів покладається на відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. 

Потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі в разі необхідності зобов'язані пройти курс 
підготовки з проблем виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, до моменту передачі їм дітей на виховання та для 
спільного проживання. 

Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Соціальний супровід здійснюється стосовно дітей, які перебувають на вихованні в сім'ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. 
Соціальний супровід може здійснюватися стосовно усиновленої дитини, якщо ця діяльність не порушує таємницю 

усиновлення і виконується за згодою або на прохання усиновлювача або дитини. 
Завдання соціального супроводу - сприяти адаптації дитини в новій сім'ї, створенню позитивного психологічного 

клімату в сім'ї, умов розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпеченню оптимальних умов 
життя дитини та захисту її прав. 

Соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування дитини та сім'ї, соціальну опіку, є посередником між 
усиновлювачами, які висловили таке бажання, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями 
та державними структурами, на які покладено вирішення питань життєзабезпечення дітей, і не є представником органів 
контролю. 

Соціальний супровід дитини здійснюється за спеціальним планом, який складається для кожної дитини і 
коригується раз на рік. 

Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя їх соціальна 

та психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для молоді. 
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді разом із 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я забезпечують розробку комплексних програм 
індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, а також дітям, які перебувають в особливо скрутних і надзвичайних умовах та потребують такої допомоги. 

Центри соціальних служб для молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним 
батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам. 

Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Органи опіки та піклування систематично, але не рідше одного разу на рік, забезпечують роботу по виявленню 
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обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяють їх подальшому 
безоплатному навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей. 

Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад згідно із законодавством бронюють робочі місця 

для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, забезпечують їх 
першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця. 

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю центрів зайнятості населення для 
забезпечення тимчасової зайнятості залучають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
до оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та за договорами - на 
інших підприємствах, в установах і організаціях. 

Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа покладається на органи праці та соціальної політики і на керівника закладу, де перебувала 
дитина. 

Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне оздоровлення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних 
батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу, мають право на 
безоплатне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку. 

Кошти на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виділяються із державного, 
місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 
інвалідами 

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації: 
забезпечують створення мережі спеціалізованих навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що є інвалідами; 
забезпечують умови для здійснення освітньо-професійної підготовки за обраними спеціальностями дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 
розробляють заходи і гарантії медичної, трудової, соціальної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів, дітей – жертв 

екологічних і техногенних катастроф. 
Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів 
Батьки-вихователі є особами, які заміняють батьків, законними представниками своїх вихованців і захищають їхні 

права та інтереси в органах державної влади, у тому числі судових, як опікуни або піклувальники без спеціальних на те 
повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини. 

Набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав 
цих осіб. 

Батьки-вихователі мають право: 
захищати дитину, її права та інтереси як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень; 
на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-вихованців; 
на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей, які 

проживали разом з ними та передані на усиновлення; 
на усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім'ях; 
брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління майном дитини; 
вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; 
вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її батьків, стан її здоров'я, 

рівень та особливості розвитку дитини; 
самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та 

піклування. 
Батьки-вихователі зобов'язані: 
захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах і організаціях; 
створити належні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей; 
піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці; 
забезпечувати проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх 

рекомендації; 
забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням і розвитком дітей у навчально-виховних закладах, 

підтримувати зв'язки з учителями та вихователями; 
займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах; 
не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини в разі поновлення їх у 

батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не 
заборонено рішенням суду; 

співпрацювати з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними 
працівниками, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань; 

повідомляти відповідні служби опіки та піклування в разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу 
несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей. 

Батьки-вихователі виконують свої обов'язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до 
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закінчення ними навчання у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання. 

Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло 
За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони 

проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади. 
Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за місцем проживання дітей до їх влаштування у 

відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячому 
будинку сімейного типу, прийомній сім'ї. 

Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у 
сім'ї громадян України, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також щодо яких є 
рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може надаватися 
лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право проживати в дитячих будинках сімейного 
типу до повернення їм зазначеного житла або надання житла місцевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування. 

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом 
Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах 

для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми 
та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом. 

Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб 
з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа 
для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам. 

Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я забезпечує медичне обслуговування (у тому числі 

стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах, не нижчих за мінімальні 
соціальні стандарти. 

Обов'язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються двічі на 
рік. 

У разі потреби здійснюються взяття дітей на диспансерний облік, постійний медичний нагляд за ними і своєчасне 
лікування. 

Навчально-виховним закладам забезпечується пріоритетне постачання необхідних медикаментів, медичної 
апаратури та обладнання, засобів корекції фізичного розвитку. 


