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Вступне слово

Це видання створено для фахівців, робота яких 
пов’язана з наданням допомоги неповнолітнім особам. Ак-
туальність проблеми полягає насамперед в тому, що непов-
нолітні особи відповідно до чинного законодавства у бага-
тьох випадках позбавлені можливості не тільки самостійно 
отримати певні види послуг, допомогу, але й звернутись за 
захистом власних прав. Обмеження реалізації своїх прав 
подекуди пов’язані не тільки з віковими межами, але й че-
рез недостатню освіченість неповнолітніх осіб, що ство-
рює умови для ігнорування державними органами своїх 
обов’язків. 

Саме неповнолітні особи у разі потрапляння у неспри-
ятливі соціальні умови потребують обов’язкової участі сто-
ронніх осіб для вирішення наявних проблем. Проте через свій 
вік і, відповідно, відсутність достатнього рівня освіченості не 
проінформовані не лише про власні права, але й про механіз-
ми їх реалізації та захисту. Дотримання прав неповнолітніх 
громадян та їх захист мають особливе значення як для ста-
новлення особистості, її розвитку, так і для розвитку держави. 
Закріплені законодавством норми щодо захисту прав дитини 
направлені на їх захист у випадку виявлення такого порушен-
ня, а не на ефективне попередження таких порушень.

Важливим фактором у вирішенні проблеми захисту 
прав неповнолітніх осіб є і стан довіри як до державних 
структур, так і до дорослих загалом. Саме громадські ор-
ганізації, діяльність яких спрямована на вирішення певних 
проблем у суспільстві, викликають більшу довіру у пред-
ставників вразливих верст населення, зокрема, у неповно-
літніх. Тому важливо володіти достатніми знаннями про за-
конодавче закріплення питань, пов’язаних з неповноліттям 
для якісного надання їм допомоги.

У цьому виданні проаналізуємо чинне законодавство 
України з питань, пов’язаних з неповноліттям, їх прав та 
обов’язків, особливостей їх захисту.
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1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ,  
ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 18-РІЧНОГО ВІКУ.  
ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

За загальноприйнятими нормами неповнолітньою 
вважають особу, яка не досягла 18-річного віку. Таке визна-
чення підтверджує Закон України (в подальшому ЗУ) «Про 
охорону дитинства», який визначає дитиною особу, яка не 
досягла 18-річного віку, якщо ця особа не набула повноліття 
до досягнення цього віку. 

Поряд з визначенням «повноліття» ЗУ «Про охоро-
ну дитинства», законодавство розділяє осіб, які не досягли 
18-річного віку на дві категорії: малолітня особа та неповно-
літня особа, про яких йтиметься далі. Різні законодавчі акти 
передбачають винятки із правил: набуття повноліття та, від-
повідно, час набуття певних прав, обов’язків та відповідаль-
ності до досягнення повноліття.

Отже: 
Цивільний кодекс України (в подальшому ЦКУ) 

закріплює основне поняття, яке фактично визначає факт 
набуття повноліття, а саме «дієздатність». Відповідно до 
Ст. 30 ЦКУ цивільною дієздатністю особи є її здатність сво-
їми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 
здійснювати, а також здатність власними діями формулюва-
ти для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та 
нести відповідальність у разі їх невиконання. 

Дієздатність поділяють на: часткову цивільну дієздат-
ність фізичної особи, яка не досягла 14-річного віку, тобто 
малолітньої особи; та неповну цивільну дієздатність фізич-
ної особи у віці від 14 до 18 років, тобто неповнолітньої осо-
би. Відповідно особа, яка досягла 18-річного віку, набуває 
повної цивільної дієздатності.

 Малолітня особа відповідно до ЦКУ самостійно має 
право вчиняти дрібні побутові дії, угоди, тобто ті, які задо-
вольняють її побутові потреби та стосуються предмета не-
великої вартості. Самостійно малолітня особа має особисті 
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немайнові права на результати інтелектуальної, творчої ді-
яльності, а саме: має право на визнання себе автором, вико-
навцем, винахідником та інші немайнові права, передбачені 
спеціальними законодавчими актами України. Малолітня 
особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду (Ст. 31 
ЦКУ). Таку відповідальність несуть батьки малолітнього 
громадянина або особи, які їх замінюють, – опікуни або 
усиновлювачі чи інші фізичні особи, які на правових підста-
вах здійснюють його виховання, якщо вони не доведуть, що 
шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення 
ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою 
особою. Якщо малолітня особа завдала шкоду під час пере-
бування під наглядом навчального закладу, закладу охорони 
здоров’я чи іншого закладу, який зобов’язаний здійснювати 
такий нагляд; особи, яка здійснює такий нагляд на підставі 
договору; закладу, який здійснює функції опікуна щодо ма-
лолітньої особи, ці заклади зобов’язані відшкодувати завда-
ну шкоду, якщо не доведуть, що шкоди було завдано не з їх 
вини. У випадку завдання шкоди з вини декількох закладів 
або осіб, вона відшкодовується за домовленістю між ними 
або за рішенням суду. При цьому у випадку досягнення 
повноліття малолітньою особою обов’язок відшкодування 
шкоди батьками або особами, які їх замінюють, – опікунами 
чи усиновлювачами чи іншими фізичними особами, які на 
правових підставах здійснюють виховання малолітньої осо-
би. Лише у випадку неплатоспроможності або смерті цих 
осіб, у разі достатності коштів особа, яка у віці до 14 років 
завдала шкоди життю або здоров’ю потерпілого, може бути 
зобов’язана рішенням суду частково або в повному обсязі 
відшкодувати завдану шкоду (Ст. 1178 ЦКУ). 

 Відповідно до Ст. 32-35 ЦКУ неповнолітня особа 
має права, належні малолітній особі. Крім того, така осо-
ба має право: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 
стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати 
права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 
охороняються законом; бути учасником (засновником) юри-
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дичних осіб, якщо це не заборонено законом або установ-
чими документами юридичної особи; самостійно укладати 
договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися 
вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами 
на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші дії за згодою 
батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення 
неповнолітньою особою дій щодо транспортних засобів або 
нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально по-
свідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника 
і дозвіл органу опіки та піклування. Неповнолітня особа 
може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені по-
вністю або частково іншими особами у фінансову установу 
на її ім’я, за згодою органу опіки та піклування й батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника. Згода на вчинення не-
повнолітньою особою певних дій має бути одержана від 
батьків (усиновлювачів) або піклувальника й органу опіки 
та піклування відповідно до закону. За наявності достатніх 
підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальни-
ка, органу опіки та піклування може обмежити право непов-
нолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробіт-
ком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього 
права. У випадку неотримання згоди на вищевикладені дії 
неповнолітньому також надано право на звернення до суду.

Повна цивільна дієздатність може бути надана особі, 
яка досягла 16 років і працює за трудовим договором або ба-
жає займатися підприємницькою діяльністю. Надання повної 
цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки 
та піклування за заявою зацікавленої особи за письмовою зго-
дою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі від-
сутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути 
надана за рішенням суду. Для реєстрації особи як підприємця 
достатньо письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), пі-
клувальника або органу опіки та піклування. У цьому разі фі-
зична особа набуває повної цивільної діє здатності з моменту 
державної реєстрації її як підприємця. Повна цивільна дієз-
датність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні 
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права та обов’язки. У разі припинення трудового договору, 
припинення фізичною особою підприємницької діяльності 
надана їй повна цивільна діє здатність зберігається. 

Неповнолітня особа особисто несе відповідальність 
за порушення договору, укладеного нею самостійно відпо-
відно до закону. Неповнолітня особа особисто несе відпо-
відальність за порушення договору, укладеного за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповно-
літньої особи недостатньо майна для відшкодування збит-
ків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлю-
вачі) або піклувальник. 

Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, 
завдану нею іншій особі, на загальних підставах. У разі від-
сутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для від-
шкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується 
в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками 
(усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не дове-
дуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповно-
літня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює 
щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний від-
шкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному 
обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його 
вини. Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, за-
кладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи 
функції піклувальника, відшкодування шкоди припиняється 
після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або 
коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, 
достатнього для відшкодування шкоди.

Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття 
нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією осо-
бою самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у 
неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатнос-
ті, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шко-
ди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в 
пов ному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклуваль-
ником, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної 
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дієздатності і не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої 
вини. Обов’язок цих осіб у відшкодуванні шкоди припиняєть-
ся з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.

Сімейний Кодекс України (в подальшому СКУ) опе-
рує дещо іншим поняттям щодо повноліття особи та вико-
ристовує термін «шлюбний вік», який встановлюється з 18 
років. Як і ЦКУ, СКУ надає право особі, яка досягла 16-річ-
ного віку, звернутись до суду із заявою про надання дозволу 
на реєстрацію шлюбу. Відповідно до Ст. 4 СКУ сім’ю може 
створити особа, яка досягла шлюбного віку або отримала 
на це дозвіл суду. Особа, яка народила дитину, має право на 
створення сім’ї незалежно від віку. Відповідно, у разі надан-
ня дозволу суду на укладення шлюбу та реєстрації такого, 
неповнолітня особа набуває повну цивільну дієздатність, 
яку набуває і особа, яка записана батьком чи матір’ю дити-
ни незалежно від реєстрації шлюбу. У випадку розірвання 
шлюбу надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Житловий кодекс України (в подальшому ЖКУ) 
встановлює, що громадяни самостійно здійснюють право 
на одержання житлового приміщення в будинках державно-
го і громадського житлового фонду з настанням повноліття, 
тобто після досягнення 18-річного віку, а такі, що одружи-
лися або влаштувалися на роботу до досягнення 18-тиріч-
ного віку, – відповідно з часу одруження або влаштування 
на роботу. Інші неповнолітні (віком від 15 до 18 років) здій-
снюють право на одержання житлового приміщення за зго-
дою батьків або піклувальників. 

Кодекс законів про працю України (в подальшому – 
КЗпПУ) визначає, що неповнолітні особи, ті, що не досягли 
18-річного віку, у трудових правовідносинах прирівнюють-
ся у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочо-
го часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються 
певними пільгами, про які йтиметься в окремому розділі. 
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Відповідно до загальної норми, визначеної Кодексом, не до-
пускається прийняття на роботу осіб, молодших 16 років. 
Проте за згодою одного із батьків або особи, що його замі-
нює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які 
досягли 15 років. З метою підготовки молоді до продуктив-
ної праці допускається прийняття на роботу учнів загально-
освітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не за-
вдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у віль-
ний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за 
згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Кодекс України про адміністративні правопору-
шення (в подальшому – КУпАП) визначає, що адміністра-
тивній відповідальності підлягають особи, які досягли 
на момент вчинення адміністративного правопорушення 
16-річного віку. До осіб віком від 16 до 18 років застосо-
вують наступні заходи впливу: зобов’язання публічно або в 
іншій формі попросити вибачення у потерпілого; поперед-
ження; догана або сувора догана; передача неповнолітньо-
го під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 
нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згодою, 
а також окремим громадянам на їх прохання. Проте у разі 
вчинення певних адміністративних правопорушень, непов-
нолітні підлягають відповідальності на загальних підставах. 
До таких правопорушень належать: 

−	 Ст. 44 – незаконне виробництво, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання нарко-
тичних засобів або психотропних речовин без 
мети збуту в невеликих розмірах;

−	 Ст. 51 – дрібне викрадення чужого майна;
−	 адміністративні правопорушення у сфері транс-

порту та безпеки руху, передбачені Ст. 121-127, 
Ч. 1, 2, 3 Ст. 130, 139;

−	 Ч. 2 Ст. 156 – порушення працівником підпри-
ємства (організації) торгівлі або громадського 
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харчування правил торгівлі пивом (крім безал-
когольного), алкогольними, слабоалкогольни-
ми напоями і тютюновими виробами, а саме: 
торгівля пивом (крім безалкогольного), алко-
гольними, слабоалкогольними напоями або 
тютюновими виробами в приміщеннях або на 
територіях, заборонених законом, або в інших 
місцях, визначених рішенням відповідного ор-
гану місцевого самоврядування, як таких, де 
роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольно-
го), алкогольними, слабоалкогольними напо-
ями або тютюновими виробами заборонена, а 
так само торгівля пивом (крім безалкогольно-
го), алкогольними, слабоалкогольними напо-
ями або тютюновими виробами через торгові 
автомати чи неповнолітніми особами, а також 
продаж пива (крім безалкогольного), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв або тютюнових 
виробів особі, яка не досягла 18 років, або про-
даж тютюнових виробів в упаковках, що міс-
тять менше, як 20 сигарет або цигарок, чи по-
штучно (крім сигар);

−	 Ст. 173 – дрібне хуліганство;
−	 Ст. 174 – стрільба з вогнепальної, холодної 

метальної чи пневматичної зброї в населених 
пунктах і в не відведених для цього місцях або 
з порушенням установленого порядку;

−	 Ст. 185 – злісна непокора законному розпоря-
дженню або вимозі працівника міліції, члена 
громадського формування з охорони громад-
ського порядку і державного кордону, військо-
вослужбовця;

−	 Адміністративні правопорушення у сфері по-
рушення встановленого порядку відносно вог-
непальної, холодної чи пневматичної зброї пе-
редбачені Ст. 190 – 195 цього Кодексу.
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Проте у разі вчинення зазначених адміністративних 
правопорушень (окрім передбаченого Ст. 185 КУпАП) до 
неповнолітніх, з врахуванням характеру вчиненого право-
порушення та особи правопорушника можуть бути застосо-
вані лише заходи впливу, а не реальне адміністративне стяг-
нення, передбачене відповідною статтею.

Інтереси неповнолітнього під час провадження у 
справах про адміністративні правопорушення мають право 
представляти їх законні представники: батьки, усиновителі, 
піклувальники.

Кримінальний Кодекс України (в подальшому – 
ККУ) встановлює, що кримінальній відповідальності підля-
гають особи, яким до вчинення злочину виповнилось 16 ро-
ків. Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, 
підлягають кримінальній відповідальності лише за:

−	 умисне вбивство (Ст. 115-117); 
−	 посягання на життя державного чи громадського 

діяча, працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону або військовослуж-
бовця, судді, народного засідателя чи присяжного 
у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійснен-
ням правосуддя, захисника чи представника осо-
би у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням 
правової допомоги, представника іноземної дер-
жави (Ст. 112, 348, 379, 400, 443); 

−	 умисне тяжке тілесне ушкодження (Ст. 121, Ч. 3 
Ст. 345, 346, 350, 377, 398);

−	 умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 
(Ст. 122, Ч. 2 Ст. 345, 346, 350, 377, 398);

−	 диверсію (Ст. 113);
−	 бандитизм (Ст. 257);
−	 терористичний акт (Ст. 258);
−	 захоплення заручників (Ст. 147 і 349);
−	 зґвалтування (Ст. 152);
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−	 насильницьке задоволення статевої пристрасті не-
природним способом (Ст. 153);

−	 крадіжку (Ст. 185, Ч. 1 Ст. 262, 308);
−	 грабіж (Ст. 186, 262, 308);
−	 розбій (Ст. 187, Ч. 3 Ст. 262, 308);
−	 вимагання (Ст. 189, 262, 308);
−	 умисне знищення або пошкодження майна (Ч. 2 

Ст. 194, 347, 352, 378, Ч. 2 і 3 Ст. 399);
−	 пошкодження шляхів сполучення і транспортних 

засобів (Ст. 277);
−	 угін або захоплення залізничного рухомого скла-

ду, повітряного, морського чи річкового судна 
(Ст. 278); 

−	 незаконне заволодіння транспортним засобом 
(Ч. 2, 3 Ст. 289), 

−	 хуліганство (Ст. 296). 
На відміну від КУпАП кримінальне законодавство пе-

редбачає інший порядок провадження у кримінальних спра-
вах (провадженнях) відносно неповнолітніх осіб. Цій проб-
лемі присвячений окремий розділ (розділ 8.5.).

Чинне законодавство регламентує встановлення віку не-
повнолітньої особи. Відтак особа вважається такою, що дося-
гла певного віку не у день її народження, а лише починаючи з 
наступної доби. Вік неповнолітньої особи встановлюється за 
документами, в яких вказана дата його народження, – за пас-
портом чи свідоцтвом про народження. У разі їх відсутності 
відповідні дані можна отримати із книги реєстрації актів гро-
мадянського стану, довідок органів внутрішніх справ за міс-
цем реєстрації громадян, журналів обліку новонароджених 
тощо. За відсутності відповідних документів і неможливості 
їх одержання вік неповнолітнього встановлюється судово-
медичною експертизою. У цьому випадку днем народження 
вважається останній день того року, який названий експер-
том. При визначенні віку мінімальною і максимальною кіль-
кістю років суд приймає рішення, виходячи із встановленого 
експертом мінімального віку. 
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2. ОРГАНИ І СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ, 
СПЕЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ,  
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
І ПРОФІЛАКТИКУ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Здійснення соціального захисту дітей і профілактика 
серед них правопорушень покладається на: 

−	 центральний орган виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері сім’ї 
та дітей, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, 
орган виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні 
підрозділи обласних, Київської та Севастополь-
ської міських, районних державних адміністрацій, 
виконавчих органів міських і районних у містах 
рад; 

−	 прокуратуру;
−	 уповноважені підрозділи органів внутрішніх 

справ;
−	 суди;
−	 приймальники-розподільники для дітей при орга-

нах внутрішніх справ; 
−	 школи соціальної реабілітації та професійні учи-

лища соціальної реабілітації органів освіти; 
−	 центри медико-соціальної реабілітації дітей за-

кладів охорони здоров’я; 
−	 спеціальні виховні установи Державної кримі-

нально-виконавчої служби України; 
−	 притулки для дітей; 
−	 центри соціально-психологічної реабілітації ді-

тей; 
−	 соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).
Під соціальним захистом дітей слід розуміти комплекс 

заходів і засобів соціально-економічного та правового ха-
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рактеру, здійснення яких покладається на суб’єктів, зазна-
чених вище, щодо забезпечення прав дітей на життя, роз-
виток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання 
матеріальної підтримки. 

Основними завданнями центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері уси-
новлення та захисту прав дітей, органу виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служб у 
справах дітей є: 

−	 розроблення і здійснення самостійно або разом з 
відповідними органами виконавчої влади, органа-
ми місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від фор-
ми власності, громадськими організаціями заходів 
щодо захисту прав, свобод і законних інтересів ді-
тей; 

−	 координація зусиль центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності у вирішенні питань 
соціального захисту дітей та організації роботи із 
запобігання дитячій бездоглядності; 

−	 забезпечення додержання вимог законодавства 
щодо встановлення опіки та піклування над діть-
ми, їх усиновлення; 

−	 здійснення контролю за умовами утримання і ви-
ховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, спеціаль-
них установах і закладах соціального захисту для 
дітей незалежно від форми власності; 

−	 ведення державної статистики щодо дітей відпо-
відно до законодавства України та міжнародних 
стандартів; 

−	 ведення обліку дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, усиновлених, 



18

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будин-
ків сімейного типу та соціально-реабілітаційних 
центрів (дитячих містечок); 

−	 проведення роботи з соціально-правового захис-
ту дітей, запобігання бездоглядності та правопо-
рушенням серед них, з соціально-психологічної 
реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, 
контроль та координація діяльності служб у спра-
вах дітей; 

−	 вирішення питань, що належать до їх компетен-
ції, координації та методологічного забезпечення 
діяльності центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування 
стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб із їх 
числа, а також забезпечення додержання законо-
давства щодо встановлення опіки і піклування над 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування, їх усиновлення, застосуван-
ня інших передбачених законодавством форм вла-
штування дітей

−	 сприяння розвитку різних форм виховання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, 
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфе-
рі сім’ї та дітей, служби у справах дітей має право: 

−	 приймати рішення з питань, що належать до його 
компетенції, рішення, які є обов’язковими до ви-
конання центральними органами виконавчої вла-
ди, їх територіальними органами та місцевими 
державними адміністраціями, органами влади Ав-
тономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями всіх форм власності і громадянами; 
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−	 звертатися у разі порушення прав та законних 
інтересів дітей, а також з питань надання їм до-
помоги до відповідних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми влас-
ності; 

−	 проводити роботу серед дітей з метою запобігання 
правопорушенням; 

−	 порушувати перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання про 
направлення до спеціальних установ для дітей, 
навчальних закладів (незалежно від форми влас-
ності) дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, неодноразово самовільно залишали 
сім’ю та навчальні заклади; 

−	 забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу 
під опіку, піклування, на усиновлення; 

−	 вести справи з опіки та піклування над дітьми та 
усиновлення дітей; 

−	 перевіряти стан роботи із соціально-правового захис-
ту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, спеціальних установах 
і закладах соціального захисту для дітей незалежно 
від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у 
навчальних закладах за місцем проживання, а також у 
разі необхідності – умови роботи працівників молод-
ше 18 років на підприємствах, в установах та органі-
заціях незалежно від форми власності; 

−	 представляти у разі необхідності інтереси дітей в 
судах, у їх відносинах з підприємствами, устано-
вами та організаціями незалежно від форми влас-
ності; 

−	 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, пі-
клувальників, посадових осіб до служби у справах 
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дітей з метою з’ясування причин та умов, які при-
звели до порушення прав дітей, бездоглядності, 
вчинення правопорушень, вживати заходи щодо їх 
усунення; 

−	 давати згоду на звільнення працівників молодше 
18 років за ініціативою власника підприємства, 
установи та організації незалежно від форми влас-
ності або уповноваженого ним органу; 

−	 порушувати перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання про 
накладання дисциплінарних стягнень на посадо-
вих осіб у разі невиконання ними рішень, прийня-
тих центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері усиновлення 
та захисту прав дітей, органом виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та ді-
тей, службами у справах дітей; 

−	 визначати потребу регіонів в утворенні спеціаль-
них установ і закладів соціального захисту для ді-
тей; 

−	 розробляти і реалізовувати власні та підтримувати 
громадські програми соціального спрямування з 
метою забезпечення захисту прав, свобод і закон-
них інтересів дітей; 

−	 порушувати перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання про 
притягнення до відповідальності згідно з законом 
фізичних та юридичних осіб, які допустили пору-
шення прав, свобод і законних інтересів дітей; 

−	 відвідувати дітей, які опинились у складних жит-
тєвих обставинах, перебувають на обліку в службі 
у справах дітей, за місцем їх проживання, навчан-
ня і роботи; вживати заходи для соціального за-
хисту дітей. 

Органами опіки та піклування є районні, районні у 
мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі ор-
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гани міських, районних у містах, сільських, селищних рад 
(далі – органи опіки та піклування), які відповідно до за-
конодавства провадять діяльність з надання статусу дити-
ни-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклуван-
ня, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності 
стосовно захисту прав дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, покладаються на 
служби у справах дітей.

Органи Прокуратури

Аналізуючи чинне законодавство України, зокрема 
Ст. 121 Конституції України та Ст. 5 ЗУ «Про прокурату-
ру», можна визначити головні функції, які покладаються на 
прокуратуру. До них належать:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави 

в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які прово-

дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян.

Виконання прокуратурою завдань із захисту особистих 
та соціально-економічних прав дітей, гарантованих Конститу-
цією, законами України, Конвенцією ООН про права дитини, 
іншими міжнародно-правовими актами, проводиться шляхом 
комплексного використання функцій прокуратури щодо нагля-
ду за додержанням і застосуванням законів, представництва ін-
тересів дітей та держави у суді, нагляду за додержанням законів 
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під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізна-
ння та досудового слідства, підтримання державного обвину-
вачення в суді, нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні 
інших заходів примусового. Зазначену діяльність доручено 
організовувати та здійснювати Головному управлінню захисту 
прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України, відпо-
відним галузевим структурним підрозділам прокуратур об-
ласного рівня, міським, районним, міжрайонним прокурорам, 
спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів 
у сфері захисту прав і свобод дітей. 

Безпосереднє виконання обов’язків щодо захисту прав 
і свобод дітей повинно бути доручено досвідченим праців-
никам, які мають стаж роботи в органах прокуратури, як 
правило, не менше 3 років. 

Пріоритетними напрямами нагляду за додержанням і 
застосуванням законів і представницької діяльності визна-
чається забезпечення додержання законів про:

−	 охорону життя і здоров’я дітей, їх права на освіту, 
відпочинок та змістовне дозвілля; 

−	 опіку, піклування, усиновлення дітей; 
−	 майнові та житлові права дітей;  
−	 права неповнолітніх на працю та працевлашту-

вання, створення безпечних умов праці; 
−	 використання бюджетних коштів, спрямованих на 

реалізацію програм з охорони дитинства, закупів-
лю товарів і послуг для забезпечення діяльності 
дитячих закладів; 

−	 попередження насильства у сім’ях стосовно дітей, 
запобігання поширенню продукції, яка пропагує 
насильство, жорстокість, сексуальну розпусту, по-
передження негативного впливу на свідомість та 
розвиток неповнолітніх;

−	 права неповнолітніх при їх притягненні до адмі-
ністративної відповідальності та застосуванні за-
ходів адміністративного впливу. 
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Звернення із заявами фізичних чи юридичних осіб, 
звернення та запити депутатів усіх рівнів про порушення 
прав дітей, крім заяв про кримінальні правопорушення, роз-
глядаються та перевіряються лише після попереднього ви-
рішення компетентними органами, наприклад, службами 
у справах дітей, органами опіки та піклування, при цьому 
прокуратура зобов’язана надати оцінку діяльності органу, 
який розглядав заяву про порушення прав дитини. 

Прокурор зобов’язаний застосовувати надані законом 
повноваження щодо участі за власною ініціативою в розгля-
ді будь-якої справи, якщо цього вимагає захист прав і за-
конних інтересів дітей. При цьому ініціатива участі пред-
ставника прокуратури може належати особі, яка досягла 
14-річного віку або іншій особі, громадській організації.

Обов’язковою є участь прокурора у розгляді судами 
справ про позбавлення батьківських прав, відібрання дити-
ни від батьків або від одного з них без позбавлення батьків-
ських прав, усиновлення дітей іноземними громадянами.

Прокурор зобов’язаний перевіряти додержання прав 
дітей у спеціальних установах, де вони перебувають, а та-
кож в органах, які здійснюють громадський контроль, бе-
руть участь у виконанні кримінальних покарань та застосу-
ванні інших примусових заходів щодо неповнолітніх:

−	 у приймальниках-розподільниках для дітей – що-
місяця;

−	 у притулках для дітей – щоквартально;
−	 у будинках дитини при виправних колоніях – не 

рідше одного разу на півріччя;
−	 у загальноосвітніх школах і професійних учили-

щах соціальної реабілітації, центрах медико-со-
ціальної та соціально-психологічної реабілітації, 
соціально-реабілітаційних центрах – не рідше од-
ного разу на півріччя;

−	 в ізоляторах тимчасового утримання, кімнатах для 
затриманих та доставлених чергових частин орга-
нів внутрішніх справ, у тому числі лінійних під-
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розділів органів внутрішніх справ на транспорті, 
– щодекадно;

−	 у слідчих ізоляторах, арештних домах, виховних 
колоніях Державної пенітенціарної служби Укра-
їни, пунктах тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно перебува-
ють в Україні, – щомісяця;

−	 у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, 
органах внутрішніх справ, що проводять індиві-
дуально-профілактичну роботу з неповнолітніми, 
які відбувають покарання, не пов’язані з позбав-
ленням волі, та звільненими від виконання пока-
рань, в психіатричній лікарні з суворим наглядом, 
відділеннях психіатричних лікарень із звичайним 
та посиленим наглядом, спостережних комісі-
ях місцевих органів виконавчої влади, службах у 
справах дітей – щоквартально.

Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ 
зобов’язані: 

−	 проводити роботу щодо запобігання правопору-
шенням дітей; 

−	 виявляти, припиняти та розкривати кримінальні 
правопорушення, вчинені дітьми, вживати з цією 
метою оперативно-розшукові і профілактичні за-
ходи, передбачені чинним законодавством; 

−	 розглядати у межах своєї компетенції заяви і по-
відомлення про правопорушення, вчинені дітьми; 

−	 виявляти причини та умови, що зумовили вчи-
нення правопорушень дітьми, вживати в межах 
своєї компетенції заходи щодо їх усунення; брати 
участь у правовому вихованні дітей; 

−	 розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залиши-
ли сім’ї, навчально-виховні заклади («бродяжать») 
та спеціальні установи для дітей; 

−	 виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у зло-
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чинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркома-
нію та жебрацтво; 

−	 виявляти осіб, які займаються виготовленням та 
розповсюдженням порнографічної продукції, ви-
дань, що пропагують насильство, жорстокість, 
сексуальну розпусту; 

−	 виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які 
ухиляються від виконання передбачених законо-
давством обов’язків щодо створення належних 
умов для життя, навчання та виховання дітей;

−	 вести облік правопорушників, що не досягли 18 
років, у тому числі звільнених зі спеціальних ви-
ховних установ, з метою проведення профілак-
тичної роботи, інформувати відповідні служби у 
справах дітей стосовно таких дітей; 

−	 повертати до місця постійного проживання, на-
вчання або направляти до спеціальних установ 
для дітей у термін не більше 8 годин з моменту 
виявлення дітей, яких було підкинуто, або які за-
блукали, або залишили сім’ю чи навчально-вихов-
ні заклади; 

−	 викликати дітей, їх батьків (усиновлювачів) або 
опікунів (піклувальників), а також інших осіб у 
справах та інших матеріалах про правопорушення 
і у разі ухилення без поважних причин від явки за 
викликом – піддавати їх приводу; 

−	 відвідувати правопорушників, що не досягли 18 
років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, 
проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновлю-
вачами) або опікунами (піклувальниками);

−	 отримувати від підприємств, установ та організа-
цій незалежно від форм власності відомості, необ-
хідні у зв’язку з матеріалами про правопорушен-
ня, що перебувають у її провадженні; 

−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей, які залишилися 
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без опіки та піклування, – на період до передачі 
їх законним представникам або до влаштування в 
установленому порядку, але не більше 8 годин; 

−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, 
які підозрюються у вчиненні суспільно небез-
печних діянь, за які ККУ передбачено покаран-
ня у виді позбавлення волі до 5 років або більше 
(«м’яке» покарання), і які не досягли віку, з якого 
за такі діяння особи підлягають кримінальній від-
повідальності, – до передачі їх під нагляд батьків, 
осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчаль-
ного чи іншого дитячого закладу, в якому постійно 
проживає ця дитина, але не більше 8 годин; 

−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, 
які підозрюються у вчиненні суспільно небезпеч-
них діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які 
ККУ передбачено покарання у виді позбавлення 
волі понад 5 років, і які не досягли віку, з якого за 
такі діяння особи підлягають кримінальній відпо-
відальності, – до доставлення їх до суду для ви-
рішення питання про поміщення їх у приймаль-
ники-розподільники для дітей, але не більше 20 
годин з моменту їх затримання; 

−	 здійснювати згідно з чинним законодавством 
гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з 
метою розкриття кримінальних правопорушень, 
вчинених дітьми або за їх участю;

−	 виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в 
антигромадську діяльність; 

−	 проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії 
відповідно до кримінального процесуального за-
конодавства; 

−	 проводити за наявності законних підстав огляд ді-
тей, речей, які є при них, транспортних засобів; 
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−	 вилучати документи і предмети, що можуть бути 
речовими доказами правопорушення або викорис-
тані на шкоду здоров’ю дітей; 

−	 складати протоколи про адміністративні правопо-
рушення дітей, а також їх батьків (усиновлювачів) 
або опікунів (піклувальників), які не виконують 
обов’язки щодо виховання і навчання дітей, ін-
формувати відповідні служби у справах дітей; 

−	 вносити підприємствам, установам та організаці-
ям незалежно від форм власності обов’язкові для 
розгляду подання про необхідність усунення при-
чин та умов, що зумовлюють вчинення правопо-
рушень дітьми; 

−	 доставляти в органи внутрішніх справ на строк до 
8 годин дітей, які вчинили адміністративне право-
порушення, але не досягли віку, з якого настає ад-
міністративна відповідальність, для встановлення 
особи, обставин вчинення правопорушення та пе-
редачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або 
у притулки для дітей служб у справах дітей;

−	 після встановлення особи дитини невідкладно 
сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про 
адміністративне затримання дитини, а в разі вчи-
нення кримінального правопорушення також ін-
формувати органи прокуратури; 

−	 повідомляти органи опіки та піклування за місцем 
перебування дитини про відомий факт залишення 
його без опіки (піклування) батьків;

−	 інформувати відповідні служби у справах дітей 
про дітей, які затримані чи яким повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; 

−	 здійснювати відповідно до законодавства заходи 
соціального патронажу щодо дітей, які відбували 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк; 

−	 вести облік правопорушників, що не досягли 
18 років, які потребують медичної допомоги, у 
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тому числі звільнених зі спеціальних виховних 
установ, з метою проведення профілактичної ро-
боти, інформувати відповідні служби у справах ді-
тей стосовно цих дітей. 

Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ 
виконують також інші обов’язки та мають інші права, пе-
редбачені законодавством.

Крім того, у структурі органів внутрішніх справ ство-
рюються приймальники-розподільники для дітей, призна-
чені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років, які 
розміщуються туди лише за рішенням суду, які:

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо 
підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке ККУ перед-
бачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 
5 років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи 
підлягають кримінальній відповідальності, – на строк, ви-
значений слідчим суддею, судом у постановленій у кримі-
нальному провадженні ухвалі про розміщення особи у при-
ймальник-розподільник для дітей. Влаштування дитини, 
тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей 
припинено, та невідкладне доставлення до подальшого міс-
ця влаштування здійснюються посадовими особами при-
ймальника-розподільника для дітей;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що на-
брало законної сили, до спеціальних навчально-виховних 
закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займа-
тимуться протиправною діяльністю, – на строк, необхідний 
для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних за-
кладів, але не більше 30 діб; 

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні 
заклади, в яких вони перебували, – на строк, необхідний для 
доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закла-
дів, але не більше 30 діб; 

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залиши-
ли сім’ї або навчально-виховні заклади («бродяжать»), – на 
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строк, необхідний для передання їх уповноваженому під-
розділу органів внутрішніх справ, який ініціював розшук, 
але не більше 36 годин;

5) залишили місце постійного проживання в іншій 
державі і відповідно до міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
підлягають поверненню до держави свого постійного про-
живання, – на строк, необхідний для передачі їх батькам, 
особам, які їх замінюють, або працівникам спеціалізованих 
установ держав постійного проживання. 

Відповідно до положень ЗУ «Про міліцію» держав-
ні органи, громадські організації, службові особи, трудові 
колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні 
громадського порядку і у боротьбі із злочинністю, яких мі-
ліція має право для виконання покладених на неї завдань 
залучати за їх згодою до співробітництва у сфері профілак-
тичної діяльність. Відповідно працівники громадських ор-
ганізацій мають право проявляти ініціативу щодо співпраці 
зі спеціально уповноваженими органами внутрішніх справ, 
приймальниками-розподільниками для неповнолітніх з ме-
тою участі в соціальній/виховній/профілактичній роботі з 
неповнолітніми особами.

Суди розглядають справи: 
−	 щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні пра-

вопорушення; 
−	 щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні 

правопорушення у віці від 16 до 18 років; 
−	 про поміщення дітей віком від 11 років у при-

ймальники-розподільники для дітей; 
−	 про адміністративну відповідальність батьків 

(усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) 
неповнолітніх осіб за невиконання ними своїх 
обов’язків щодо виховання і навчання дітей; 

−	 про обмеження батьків у дієздатності, відібрання 
дітей та позбавлення батьківських прав, виселен-
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ня осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх 
спільне проживання з дітьми, щодо яких вони по-
збавлені батьківських прав, неможливе; 

−	 про поновлення батьківських прав і розв’язання 
спорів між батьками щодо місця проживання ді-
тей; 

−	 щодо інших питань, пов’язаних з особистими, 
житловими і майновими правами неповнолітніх 
осіб. 

Приймальники-розподільники для дітей – спеціальні 
установи органів внутрішніх справ, призначені для тимча-
сового тримання дітей віком від 11 років. Приймальники-
розподільники для дітей створюються в Автономній Рес-
публіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі та діють 
згідно з положенням, затвердженим наказом Міністерства 
внутрішніх справ України. 

У приймальники-розподільники діти розміщуються за 
рішенням суду. Строк перебування дитини у приймальни-
ку-розподільнику для дітей визначається судом залежно від 
наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій устано-
ві. У приймальники-розподільники для дітей поміщаються 
діти, які: 

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо 
підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке ККУ перед-
бачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 
5 років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи 
підлягають кримінальній відповідальності, – на строк, ви-
значений слідчим суддею, судом у постановленій у кримі-
нальному провадженні ухвалі про поміщення особи у при-
ймальник-розподільник для дітей. Влаштування дитини, 
тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей 
припинено, та невідкладне доставлення до подальшого міс-
ця влаштування здійснюються посадовими особами при-
ймальника-розподільника для дітей;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що на-
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брало законної сили, до спеціальних навчально-виховних 
закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займа-
тимуться протиправною діяльністю, – на строк, необхідний 
для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних за-
кладів, але не більше 30 діб; 

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні 
заклади, в яких вони перебували, – на строк, необхідний для 
доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закла-
дів, але не більше 30 діб; 

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залиши-
ли сім’ї або навчально-виховні заклади («бродяжать»), – на 
строк, необхідний для передання їх уповноваженому під-
розділу органів внутрішніх справ, який ініціював розшук, 
але не більше 36 годин;

5) залишили держави постійного проживання і від-
повідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, підлягають по-
верненню до держави свого постійного проживання, – на 
строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, які їх за-
мінюють, або працівникам спеціалізованих установ держав 
постійного проживання. 

Не підлягають доставленню до приймальників-роз-
подільників діти, які перебувають у стані алкогольного 
сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речо-
вин, а також психічно хворі діти з вираженими симптомами 
хвороби. 

Загальноосвітні школи та професійні училища со-
ціальної реабілітації є спеціальними навчально-виховними 
закладами для дітей, які потребують особливих умов вихо-
вання, та підпорядковуються центральному органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері освіти і науки. До цих закладів можуть направлятися 
особи, які вчинили кримінальне правопорушення у віці до 
18 років або правопорушення до досягнення віку, з якого на-
стає кримінальна відповідальність.
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Основними завданнями загальноосвітніх шкіл і про-
фесійних училищ соціальної реабілітації є:

−	 створення належних умов для життя, навчання і 
виховання учнів, підвищення їх загальноосвітньо-
го і культурного рівня, професійної підготовки, 
розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, за-
безпечення необхідної медичної допомоги; 

−	 забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх пра-
вового виховання та соціального захисту в умовах 
постійного педагогічного режиму. 

До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації на-
правляються за рішенням суду діти віком від 11 до 14 років, 
а до професійних училищ соціальної реабілітації – віком від 
14 років. 

Дітей тримають у зазначених школах і професійних 
училищах соціальної реабілітації у межах встановленого 
судом терміну, але не більше 3 років. У загальноосвітніх 
школах соціальної реабілітації дітей можуть тримати у ви-
няткових випадках до досягнення ними 15 років, а у профе-
сійних училищах соціальної реабілітації – до досягнення 19 
років, якщо це необхідно для завершення навчального року 
або професійної підготовки. 

Учні загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, 
яким виповнилося 15 років, але вони не стали на шлях ви-
правлення, за рішенням суду за місцезнаходженням зазна-
ченого закладу можуть бути переведені до професійного 
училища соціальної реабілітації. Це переведення може здій-
снюватися у межах терміну, встановленого рішенням суду, 
що застосував примусовий захід виховного характеру, але 
не більше 3 років. 

Звільнення учнів з навчально-виховних закладів соці-
альної реабілітації провадиться достроково або після закін-
чення терміну перебування. Діти, звільнені із загальноосвіт-
ніх шкіл соціальної реабілітації, направляються директором 
школи до батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклуваль-
ників), а ті, які не мають батьків (усиновлювачів) або опіку-
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нів (піклувальників), – до відповідних навчально-виховних 
закладів загального типу. 

Діти, звільнені з професійних училищ соціальної реа-
білітації, направляються директором училища, як правило, 
за місцем проживання для працевлаштування за набутою 
спеціальністю, а в окремих випадках – до іншої місцевості 
за умови письмового підтвердження відповідної служби у 
справах дітей або державної служби зайнятості про можли-
вість працевлаштування та забезпечення житлом дитини у 
цій місцевості. 

Дострокове звільнення дітей із загальноосвітніх шкіл 
та професійних училищ соціальної реабілітації провадиться 
судом за місцезнаходженням закладу за клопотанням ради 
школи чи училища. 

Центри медико-соціальної реабілітації дітей ство-
рюються в державній системі охорони здоров’я за визна-
ченням спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді і централь-
ного органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я, для дітей, які 
вживають алкоголь, наркотики, а також для дітей, які за ста-
ном здоров’я не можуть бути направлені до шкіл соціальної 
реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.

Основним завданням центрів медико-соціальної реабі-
літації є створення умов і забезпечення лікування дітей від 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та їх психосоціальна 
реабілітація і корекція. До центрів медико-соціальної реа-
білітації направляються діти віком від 11 років на підставі 
висновку медико-експертної комісії. 

Діти перебувають у центрах медико-соціальної реабі-
літації протягом терміну, необхідного для лікування, але не 
більше 2-х років. 

Питання про перебування дитини у центрі медико-со-
ціальної реабілітації розглядається керівництвом центру на 
підставі прохання, поданого батьками (усиновлювачами) чи 
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опікунами (піклувальниками), а в разі відсутності останніх 
– на основі рішення служби у справах дітей. 

Спеціальні виховні установи Державної кримі-
нально-виконавчої служби України – це установи, в яких 
відбувають покарання неповнолітні віком від 14 років, за-
суджені до позбавлення волі. 

Притулки для дітей утворюються, реорганізуються та 
ліквідуються відповідно до соціальних потреб відповідного 
регіону і підпорядковуються відповідній службі у справах 
дітей. Притулки для дітей можуть також створюватися за 
погодженням із службами у справах дітей підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форм власності, 
громадськими організаціями та громадянами. У притулках 
для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 
років, які опинились у складних життєвих обставинах. Діти 
можуть перебувати у притулку для дітей протягом часу, не-
обхідного для їх подальшого влаштування, але не більше 90 
діб. Не підлягають розміщенню у притулках діти, які пере-
бувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, 
психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також 
ті, які вчинили кримінальне правопорушення, щодо яких є 
рішення про затримання, тримання під вартою або розмі-
щення у приймальник-розподільник для дітей.

Основними завданнями притулків для дітей є соціаль-
ний захист дітей, які опинились у складних життєвих обста-
винах, залишили сім’ї, навчальні заклади; створення належ-
них житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для 
забезпечення повноцінної життєдіяльності дітей, надання 
їм можливості навчатися, працювати та змістовно проводи-
ти дозвілля. 
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3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Відповідно до ЗУ «Про попередження насильства в 
сім’ї» насильством в сім’ї вважаються будь-які умисні дії 
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого 
члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і 
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять 
йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічно-
му здоров’ю

Жертвою насильства в сім’ї визнаються особи, які 
перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але 
не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, 
які перебувають під опікою чи піклуванням; є родича-
ми прямої або непрямої лінії споріднення за умови спіль-
ного проживання, який постраждав від фізичного, сек-
суального, психологічного чи економічного насильства  
з боку іншого члена сім’ї. 

Підставами для вживання заходів з попередження на-
сильства в сім’ї є: 

−	 заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або 
члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза 
вчинення насильства в сім’ї; 

−	 висловлене жертвою насильства в сім’ї або чле-
ном сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза 
вчинення насильства в сім’ї, бажання про вжи-
вання заходів з попередження насильства в сім’ї 
у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не 
від нього особисто; 

−	 отримання повідомлення про застосування на-
сильства в сім’ї або реальної загрози його вчинен-
ня стосовно дитини, яка є членом цієї сім’ї, чи не-
дієздатного члена сім’ї. 

Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї 
в межах наданих їм повноважень покладається на: 

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
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формування державної політики з питань попередження на-
сильства в сім’ї;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань попередження насильства в 
сім’ї;

3) відповідні підрозділи органів внутрішніх справ; 
4) органи опіки і піклування; 
5) кризові центри для членів сімей, в яких вчинено 

насильство або існує реальна загроза його вчинення (далі 
– кризові центри); центри медико-соціальної реабілітації 
жертв насильства в сім’ї.
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4. ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ  
БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Особи, яким стало відомо про факт залишення дитини 
без батьківського піклування, зобов’язані негайно повідо-
мити про це службу у справах дітей за місцем виявлення 
дитини. Служба у справах дітей або виконавчий орган сіль-
ської, селищної ради, до яких надійшло повідомлення про 
дитину, яка залишилась без батьківського піклування, по-
винні з’ясувати місце знаходження дитини, її вік, відомості 
про батьків або осіб, які їх замінюють, обставини, за яких 
дитина залишилась без батьківського піклування, прізвище, 
ім’я, по батькові та адресу особи, від якої надійшло повідо-
млення, та отримати іншу інформацію, що має істотне зна-
чення. Служба у справах дітей у разі потреби подає відпо-
відному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
відомості про батьків дитини або осіб, які їх замінюють, 
та інформацію про обставини, за яких дитина залишилась 
без батьківського піклування, для надання соціальних по-
слуг або здійснення соціального супроводу. Служба у спра-
вах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради (у 
разі, коли дитина виявлена на території села, селища) ра-
зом з працівниками органів внутрішніх справ та охорони 
здоров’я протягом доби після надходження повідомлення 
про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, 
проводять обстеження умов її перебування, стану здоров’я 
та з’ясовують обставини, за яких дитина залишилась без 
батьківського піклування. За результатами обстеження умов 
перебування дитини складається акт, в якому зазначається 
дата, місце проведення обстеження, відомості про дитину, 
її батьків, інших осіб, з якими вона проживає, умови утри-
мання дитини та стан її здоров’я, за яких обставин та з яких 
причин дитина залишилась без батьківського піклування, а 
також заходи, що були вжиті для захисту прав дитини. Об-
стеження умов перебування не проводиться у разі, коли ди-
тина перебуває у закладі охорони здоров’я, притулку для ді-
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тей служби у справах дітей, центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей.

У разі, коли дитина покинута в пологовому будинку, 
іншому закладі охорони здоров’я або її відмовилися забра-
ти батьки чи інші родичі, підкинута чи знайдена, склада-
ється акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС України. 
Якщо мати, яка не перебуває у шлюбі, не забрала дитину з 
пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, 
адміністрація закладу охорони здоров’я негайно повідомляє 
службу у справах дітей про таку дитину. Служба у справах 
дітей надсилає протягом 7 днів з дня надходження такого 
повідомлення запит до відділу реєстрації актів цивільного 
стану за місцем державної реєстрації народження дитини з 
метою отримання повного витягу з Державного реєстру ак-
тів цивільного стану громадян про реєстрацію народження 
дитини. Після надходження від відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану повного витягу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян про реєстрацію народжен-
ня дитини із зазначенням відомостей про батька, записаних 
на підставі заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у 
шлюбі між собою, або за рішенням суду про визнання бать-
ківства, служба у справах дітей вживає заходи до з’ясування 
його фактичного місцезнаходження та надсилає (вручає) 
йому письмове повідомлення про обов’язок забрати дити-
ну для утримання та виховання з пологового будинку або з 
іншого закладу охорони здоров’я. У повідомленні служба у 
справах дітей зазначає відомості про дитину, адресу закладу 
охорони здоров’я, у якому перебуває дитина, строк, протя-
гом якого необхідно забрати дитину, а також правові наслід-
ки у разі, якщо батько відмовиться забрати або не забере 
дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони 
здоров’я у визначений строк.

Якщо виникла безпосередня загроза життю або 
здоров’ю дитини, орган опіки та піклування, якому стало 
відомо про це, приймає рішення про негайне відібрання ди-
тини у батьків або осіб, які їх замінюють. Для прийняття 
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рішення про негайне відібрання дитини у батьків служба 
у справах дітей подає голові районної, районної у мм. Ки-
єві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу 
міської, районної у місті ради відповідне клопотання. Піс-
ля надходження клопотання голова чи інша уповноважена 
особа виконавчого органу протягом одного дня розглядає 
порушене питання та приймає відповідне рішення. На під-
ставі рішення за результатами розгляду клопотання служба 
у справах дітей разом з кримінальною міліцією у справах 
дітей, представниками закладу охорони здоров’я вживають 
заходи щодо відібрання дитини у батьків та тимчасово вла-
штовують її. Якщо надійшла інформація про загрозу життю 
або здоров’ю дитини, яка проживає на території сільської, 
селищної ради, виконавчий орган сільської, селищної ради 
протягом одного дня приймає рішення про негайне відібран-
ня дитини у батьків, забезпечує її тимчасове влаштування та 
у день відібрання дитини письмово повідомляє про це служ-
бу у справах дітей. Про відібрання дитини у батьків орган 
опіки та піклування того ж дня письмово інформує проку-
ратуру за місцем проживання дитини та у 7-денний строк 
після прийняття рішення звертається до суду з позовом про 
позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або 
відібрання дитини у матері, батька без позбавлення батьків-
ських прав. Служба у справах дітей здійснює підготовку до-
кументів для звернення органу опіки та піклування до суду 
про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав 
або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх 
батьківських прав.

У разі прийняття судом рішення про відібрання дити-
ни у батьків без позбавлення їх батьківських прав служба у 
справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання сім’ї. 
На підставі отриманої інформації центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді надає соціальні послуги та здій-
снює соціальний супровід. Якщо протягом року після при-
йняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не 
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усунені причини, які перешкоджали належному вихованню 
дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем по-
ходження дитини, позбавленої батьківського піклування, 
зобов’язана вжити заходи щодо позбавлення батьків їх бать-
ківських прав.

Протягом 2 місяців після виявлення дитини, яка за-
лишилась без батьківського піклування, служба у справах 
дітей за місцем виявлення дитини разом з адміністрацією 
закладу, до якого тимчасово її влаштовано, органами вну-
трішніх справ, охорони здоров’я вживає заходи щодо вста-
новлення особи дитини, місця її проживання, відомостей 
про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця 
їх проживання (перебування) та організовує роботу з повер-
нення дитини на виховання в сім’ю чи заклад для дітей-си-
ріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який вона 
самовільно залишила, або забезпечує підготовку документів 
для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбав-
леної батьківського піклування.

У разі, коли дитина деякий час перебувала поза сімей-
ним оточенням і місце проживання (перебування) її батьків 
не встановлено, її влаштування і встановлення статусу ди-
тини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання, забезпечує служба у справах дітей за місцем вияв-
лення дитини.

Після встановлення особи дитини та місця її прожи-
вання служба у справах дітей письмово повідомляє батьків 
або осіб, які їх замінюють, службу у справах дітей за місцем 
проживання дитини, а у разі, коли дитині надано статус ди-
тини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання, – службу у справах дітей за місцем її походження, 
про місце знаходження дитини.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини 
протягом 15 днів після надходження повідомлення з’ясовує 
умови проживання та утримання дитини батьками або осо-
бами, які їх замінюють, розглядає питання про доцільність 
(недоцільність) повернення дитини в сім’ю або до закладу 
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(коли встановлено, що дитина самовільно залишила заклад 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання), готує відповідний висновок з урахуванням інтересів 
дитини, надсилає його керівникові закладу, в якому тимча-
сово перебуває дитина, та не пізніше, ніж протягом 1 місяця 
з дня надходження повідомлення, забезпечує повернення 
дитини до місця її проживання, а у разі потреби готує до-
кументи, які підтверджують статус дитини-сироти або ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, подальше її 
влаштування та захист прав дитини.

У разі, коли дитина тимчасово перебуває в сім’ї роди-
чів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки 
(сусіди, знайомі), висновок про доцільність (недоцільність) 
повернення її до батьків або закладу, який вона самовільно 
залишила, надсилається службі у справах дітей за місцем 
виявлення дитини.

Під час вирішення питання про повернення дитини до 
батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона са-
мовільно залишила, враховується думка дитини, якщо вона 
досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. 
Думка дитини має бути зазначена у висновку про доціль-
ність (недоцільність) її повернення. Передача дитини бать-
кам, особам, які їх замінюють, здійснюється у присутності 
працівника служби у справах дітей, про що складається акт.
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5. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ 
БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, 
ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Облік дітей, які залишились без батьківського піклу-
вання, здійснює служба у справах дітей за місцем прожи-
вання батьків дитини або одного з них, з яким проживала 
дитина до настання обставин, за яких вона залишилася без 
піклування батьків, незалежно від місця виявлення дитини, 
а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, – служба у справах дітей за місцем походження дитини. 
У разі, коли батьки дитини або місце їх проживання неві-
домі, дитина, яка залишилась без батьківського піклування, 
ставиться на облік у службі у справах дітей за місцем ви-
явлення дитини або місцем розташування закладу охорони 
здоров’я, в якому дитину залишили.

Відомості про дитину, яка залишилась без батьківсько-
го піклування, збираються співробітниками служби у спра-
вах дітей протягом 10 днів після надходження повідомлення 
про таку дитину. Зазначений строк може бути продовжений 
за рішенням керівника служби у справах дітей, але не більше, 
ніж на 25 днів. Служба у справах дітей на підставі зібраних 
відомостей про дитину приймає рішення, яке оформлюється 
наказом, про взяття її на первинний облік дітей, які залиши-
лись без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування (далі – первинний облік), 
і вносить дані про таку дитину до книги первинного обліку. 
Підставою для прийняття рішення про взяття дитини на пер-
винний облік є акт обстеження умов перебування дитини, в 
якому зазначається факт відсутності батьківського піклуван-
ня, або інші документи, що підтверджують факт залишення 
дитини без батьківського піклування.

Служба у справах дітей за місцем первинного обліку 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклу-
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вання, здійснює її супровід до досягнення повноліття або 
зняття її з нього.

Служба у справах дітей у разі зміни форми влашту-
вання дитини передає її особову справу з оригіналами доку-
ментів за новим місцем влаштування. Переміщення дитини, 
зміна її життєвих обставин чи стану здоров’я фіксуються в її 
електронній обліково-статистичній картці. На кожну дити-
ну-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, 
оформлюється особова справа, яка зберігається в службі у 
справах дітей протягом 5 років після досягнення дитиною 
повноліття. Після закінчення цього строку особова справа 
передається до архіву. Про зміну місця проживання (пере-
бування), форми влаштування та статусу дитини служба у 
справах дітей за місцем її проживання (перебування) протя-
гом 7 днів подає інформацію службі у справах дітей за міс-
цем первинного обліку дитини, а у разі, коли дитина може 
бути усиновленою, – також уповноваженому органу вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, 
службі у справах дітей обласної, Київської та Севастополь-
ської міської держадміністрації, в яких дитина перебуває на 
регіональному обліку, Міністерства соціальної політики, до 
якої додаються копії відповідних документів. У разі надход-
ження нової інформації про дитину служба у справах дітей 
за місцем її первинного обліку протягом доби вносить таку 
інформацію до електронної обліково-статистичної картки 
дитини.

Рішення про зняття дитини з первинного обліку при-
ймається відповідною службою у справах дітей і оформлю-
ється наказом у разі: повернення дитини на виховання до 
батьків або до одного з них; усиновлення дитини; досягнен-
ня дитиною повноліття; набуття дитиною чи надання їй по-
вної цивільної дієздатності; смерті дитини; взяття дитини 
на первинний облік за місцем походження. Дитина вважа-
ється такою, що знята з первинного обліку, з дати прийняття 
відповідного рішення.
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6. НАБУТТЯ ДИТИНОЮ СТАТУСУ ДИТИНИ-
СИРОТИ АБО ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ 
БІТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Для надання дитині статусу дитини-сироти або дити-
ни, позбавленої батьківського піклування, служба у справах 
дітей за місцем походження дитини протягом 2-х місяців 
повинна зібрати необхідні документи (свідоцтво про наро-
дження дитини та документи, що засвідчують обставини, за 
яких дитина залишилась без батьківського піклування).

Рішення про надання статусу дитини-сироти або дити-
ни, позбавленої батьківського піклування, приймається від-
повідною держадміністрацією, виконавчим органом відпо-
відної ради за місцем походження такої дитини за поданням 
служби у справах дітей. У рішенні зазначаються прізвище, 
ім’я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за 
яких вона залишилась без батьківського піклування, доку-
менти, які підтверджують ці обставини, та форма влашту-
вання дитини.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких помер-
ли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про 
смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 
надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що під-
тверджується рішенням суду;

2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських 
прав, що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що під-
тверджується рішенням суду;

4) батьки яких оголошені судом померлими, що під-
тверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами ре-
єстрації актів цивільного стану;

5) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджу-
ється рішенням суду;

6) батьки яких відбувають покарання в місцях позбав-
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лення волі, що підтверджується вироком суду;
7) батьки яких під час здійснення кримінального про-

вадження утримуються під вартою, що підтверджується 
ухвалою слідчого судді (суду);

8) батьки яких знаходяться у розшуку органами вну-
трішніх справ, пов’язаному з ухиленням від сплати алімен-
тів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що 
підтверджується ухвалою суду або довідкою органів вну-
трішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей 
про їх місцезнаходження;

9) у зв’язку з тривалою хворобою батьків, яка пере-
шкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, що під-
тверджується висновком лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері 
хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських 
обов’язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ Укра-
їни;

10) підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в 
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або 
яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші роди-
чі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і 
МВС України.

Дитина втрачає статус дитини-сироти у разі:
1) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням 

суду;
2) визнання батьківства, що підтверджується рішен-

ням суду та свідоцтвом про народження дитини;
3) встановлення факту батьківства, що підтверджуєть-

ся рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини.
Дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьків-

ського піклування, у разі поновлення піклування обох або 
одного з батьків на підставі:

1) скасування рішення суду про позбавлення батьків-
ських прав;

2) поновлення матері, батька дитини у батьківських 
правах;
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3) скасування рішення суду про відібрання дитини у 
батьків без позбавлення батьківських прав;

4) рішення суду про повернення батькам дитини, яка в 
судовому порядку була відібрана у них;

5) скасування рішення суду про визнання матері, бать-
ка дитини недієздатними;

6) рішення суду про визнання матері, батька дитини 
дієздатними;

7) скасування рішення суду про оголошення матері, 
батька дитини померлими;

8) скасування рішення суду про оголошення матері, 
батька дитини безвісно відсутніми;

9) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням 
суду;

10) визнання батьківства, що підтверджується рішен-
ням суду та свідоцтвом про народження;

11) встановлення факту батьківства, що підтверджу-
ється рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

12) документів, що підтверджують особу дитини, ві-
домостей про батьків та висновку органу опіки та піклу-
вання про можливість передачі батькам (або одному з них) 
дитини;

13) довідки про повернення матері, батька з місць 
позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, 
батька, поданої відповідній держадміністрації, виконавчому 
органу відповідної ради, про повернення їм дитини та ви-
сновку цього органу про можливість передачі дитини для 
подальшого виховання матері, батькові.

Служба у справах дітей за місцем походження дитини, 
позбавленої батьківського піклування, на підставі заяви ма-
тері, батька, які повернулися з місць позбавлення волі, про 
повернення їм дитини обстежує їх житлово-побутові умо-
ви, перевіряє наявність або відсутність заробітку чи іншого 
доходу, про що складає відповідний акт та готує висновок 
районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміні-
страції, виконавчого органу міської, районної у місті ради 
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про можливість передачі дитини для подальшого виховання 
матері чи батькові.

Якщо за результатами розгляду питання про можли-
вість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з 
місць позбавлення волі, буде зроблено висновок про немож-
ливість передачі дитини для подальшого виховання матері, 
батькові, служба у справах дітей за місцем походження ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, протягом 2-х 
місяців збирає документи, необхідні для порушення питан-
ня про позбавлення батьків їх батьківських прав. Такі до-
кументи можуть бути підготовлені також у разі, коли після 
повернення з місць позбавлення волі або звільнення з-під 
варти, батьки не звернулися із заявою про повернення ди-
тини.

Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, по-
збавленої батьківського піклування, також у разі досягнення 
нею повноліття.

У разі зміни або втрати дитиною статусу дитини-сиро-
ти або дитини, позбавленої батьківського піклування, служ-
ба у справах дітей за місцем проживання (перебування) ди-
тини протягом 10 днів повідомляє про це службу у справах 
дітей за місцем походження дитини.
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7. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ 
БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ДІТЕЙ-
СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ ПІКЛУВАННЯ

Тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без 
батьківського піклування, у межах своєї компетенції здій-
снюють служба у справах дітей за місцем виявлення дитини 
та кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх 
справ. Дитина, яка залишилась без батьківського піклуван-
ня, тимчасово може бути влаштована у:

−	 притулок для дітей служби у справах дітей (далі – 
притулок);

−	 центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
(далі – центр);

−	 соціально-реабілітаційний центр (дитяче містеч-
ко);

−	 заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування;

−	 сім’ї громадян.
Тимчасове влаштування дитини до притулку, центру, 

соціально-реабілітаційного центру (дитячого містечка) 
здійснюється за направленням служби у справах дітей. Вла-
штування дитини до притулку можливе також на підставі 
акта кримінальної міліції у справах дітей про доставлення 
дитини до притулку.

Дитина, у якої є родичі або інші особи, з якими у неї 
на момент залишення без батьківського піклування склали-
ся близькі стосунки (сусіди, знайомі) і які бажають залиши-
ти її на виховання у своїй сім’ї, може перебувати у їх сім’ї 
до прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою 
для тимчасового перебування дитини в сім’ї родичів, інших 
осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки, є заява цих 
осіб про згоду на її тимчасове проживання, акт обстежен-
ня житлово-побутових умов заявників та рішення служби у 
справах дітей про тимчасове влаштування дитини.

Якщо під час обстеження умов перебування дити-
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ни підтвердився факт залишення дитини без батьківського 
піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган 
сільської, селищної ради протягом 1 дня забезпечують тим-
часове влаштування такої дитини.

Тимчасове влаштування підкинутої чи знайденої ди-
тини, а також дитини з ознаками насилля або жорстокого 
поводження здійснюється після надання їй необхідної ме-
дичної допомоги, завершення медичного обстеження чи лі-
кування.

Безпритульні діти підлягають негайному влаштуван-
ню у притулок або центр за місцем виявлення дитини у 
встановленому законодавством порядку. Після тимчасового 
влаштування такої дитини служба у справах дітей за місцем 
виявлення дитини та адміністрація притулку, центру вжива-
ють заходи щодо встановлення особи дитини, її родинних 
зв’язків тощо. Після встановлення особи дитини розгляда-
ється питання про її повернення на виховання до батьків або 
осіб, які їх замінюють. У разі неможливості або недоціль-
ності повернення дитини на виховання до батьків служба у 
справах дітей за місцем походження дитини збирає необхід-
ні документи, зазначені вище, для підтвердження обставин, 
за яких дитина втратила батьківське піклування.

Після встановлення статусу дитини-сироти або дити-
ни, позбавленої батьківського піклування, відповідна дер-
жадміністрація, виконавчий орган відповідної ради за міс-
цем походження такої дитини вживає вичерпних заходів до 
влаштування її в сім’ю громадян України (усиновлення, під 
опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сі-
мейного типу). До закладів для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, незалежно від форми влас-
ності та підпорядкування дитина може бути влаштована в 
разі, коли з певних причин немає можливості влаштувати її 
на виховання у сім’ю. Рішення про влаштування дитини до 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, приймається відповідною держадміністрацією, 
виконавчим органом відповідної ради за місцем проживання 
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(перебування) дитини. Влаштування дитини до закладу для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
не звільняє відповідну держадміністрацію, виконавчий ор-
ган відповідної ради за місцем походження (перебування) 
дитини від обов’язку продовжувати роботу з реалізації пра-
ва цієї дитини на сімейне виховання. Не допускається од-
ночасне застосування до дитини різних форм влаштування. 
Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини 
мають бути враховані обставини, за яких дитина втратила 
батьківське піклування: її життєвий шлях, родинні зв’язки, 
наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, 
стан здоров’я, освіта, інші потреби.

Рідні брати і сестри не можуть бути роз’єднані під час 
влаштування. У разі неможливості влаштувати їх разом че-
рез стан здоров’я одного з братів/сестер опікуни, піклуваль-
ники, прийомні батьки, батьки-вихователі, керівники закла-
дів зобов’язані забезпечити постійні контакти між дітьми, в 
тому числі періодичні зустрічі, листування, телефонні роз-
мови, обмін фотокартками тощо. Якщо за віком або станом 
здоров’я дитина не може самостійно писати, повідомлення 
від її імені та з її слів пишуть особи, які здійснюють до-
гляд за дитиною. Періодичність зустрічей встановлюється 
залежно від обставин перебування дітей, але не рідше, ніж 
2 рази на рік.

Для влаштування дитини-сироти та дитини, позбав-
леної батьківського піклування, служба у справах дітей за 
місцем походження дитини повинна зібрати такі докумен-
ти: свідоцтво про народження; довідку про присвоєння 
ідентифікаційного номера; відомості про батьків та родичів 
дитини; довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у 
житловому приміщенні, будинку; які підтверджують право 
власності дитини на нерухомість (у разі наявності); опис 
майна дитини; висновок про стан здоров’я, фізичний та 
розумовий розвиток дитини; відомості або документи про 
освіту дитини (для дітей шкільного віку); дублікат обліко-
во-статистичної картки; довідку про призначення та випла-
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ту пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у 
разі наявності); ощадну книжку дитини або договір про від-
криття рахунка в установі банку (у разі наявності); рішення 
про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавле-
ної батьківського піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, можуть бути влаштовані тільки в сім’ї повнолітніх 
осіб. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, не можуть бути влаштовані в сім’ї осіб, які:

−	 визнані в установленому порядку недієздатними 
або обмежено дієздатними;

−	 позбавлені батьківських прав, якщо ці права не 
були поновлені;

−	 були усиновлювачами, опікунами, піклувальни-
ками, прийомними батьками, батьками-виховате-
лями іншої дитини, але усиновлення було скасо-
вано або визнано недійсним, опіку, піклування чи 
діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку 
сімейного типу було припинено з їх вини;

−	 були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, 
волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої 
недоторканості особи, проти громадської безпеки, 
громадського порядку та моральності, у сфері обі-
гу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, 
передбачені Ст. 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 
181, 187, 324 і 442 ККУ, або мають непогашену чи 
не зняту в установленому законом порядку суди-
мість за вчинення інших злочинів;

−	 перебувають на обліку або на лікуванні у психо-
неврологічному чи наркологічному диспансері;

−	 зловживають спиртними напоями або наркотич-
ними засобами;

−	 страждають на хвороби, перелік яких затвердже-
ний МОЗ України щодо осіб, які не можуть бути 
усиновлювачами;
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−	 є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-
соціальної експертної комісії потребують сторон-
нього догляду;

−	 проживають на спільній житловій площі з члена-
ми сім’ї, які мають розлади здоров’я або їх пове-
дінка чи спосіб життя, може негативно вплинути 
на здоров’я дитини, її фізичний, психічний, мо-
ральний стан або інтелектуальний розвиток;

−	 не мають постійного місця проживання та постій-
ного заробітку (доходу);

−	 поведінка та інтереси яких суперечать інтересам 
дитини, яка може бути влаштована у сім’ю на ви-
ховання.

Особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані про-
йти за направленням служб у справах дітей курс навчання з 
проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажа-
ють усиновити дитину) у центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Родичі дитини, які мають намір взяти її під 
опіку, піклування, курс навчання не проходять.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в 
сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського 
піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого 
проживання:

−	 заяву (від подружжя приймається спільна заява, 
підписана обома особами);

−	 довідку про доходи за останні шість місяців або 
копію декларації про доходи, засвідчену в уста-
новленому порядку;

−	 документ, що підтверджує право власності або ко-
ристування житловим приміщенням;

−	 копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебува-
ють у шлюбі);

−	 довідку про проходження курсу навчання з ви-
ховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, і рекомендацію центру со-
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ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо 
включення кандидатів до єдиного банку даних;

−	 копію паспорта;
−	 висновок про стан здоров’я заявника;
−	 довідку від нарколога та психіатра для осіб, які 

проживають разом із заявниками;
−	 довідку про наявність чи відсутність судимості 

для кожного заявника, видану органами внутріш-
ніх справ за місцем проживання заявника;

−	 письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що 
проживають разом з особою, яка бажає взяти ди-
тину-сироту або дитину, позбавлену батьківського 
піклування, під опіку, піклування, утворити при-
йомну сім’ю або на власній житловій площі – ди-
тячий будинок сімейного типу, засвідчену нота-
ріально або написану власноручно у присутності 
посадової особи, яка здійснює прийом докумен-
тів, про що робиться позначка на заяві із зазначен-
ням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової 
особи та дати.

Строк дії документів становить 12 місяців з дати ви-
дачі.

Служба у справах дітей за місцем проживання особи, 
яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з ураху-
ванням результатів навчання у центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді: приймає документи; реєструє осіб у 
журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, при-
йомних батьків, батьків-вихователів; вносить відомості про 
осіб до єдиного банку даних; протягом 10 днів після отри-
мання заяви складає акт обстеження житлово-побутових 
умов, який додається до документів; готує висновок про до-
цільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та 
відповідність її/його інтересам дитини.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рі-
шенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
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держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у 
місті ради за наявності документів, зазначених вище, або 
судом. Опікуном, піклувальником призначається переваж-
но особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з 
підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, 
можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклу-
вальника.

У разі призначення опікуна, піклувальника врахо-
вується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування. Бесіда з дитиною проводиться 
працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, 
обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не 
принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання 
взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди скла-
дається довідка.

Рішення про встановлення опіки, піклування прийма-
ється у місячний строк після подання заяви і документів. У 
разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка пере-
буває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, служба у справах дітей разом з адміні-
страцією закладу забезпечує передачу дитини на виховання 
опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 
15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, 
піклування.

Опікун, піклувальник має право:
−	 самостійно визначати способи виховання з ураху-

ванням думки дитини і рекомендацій органу опіки 
та піклування;

−	 вимагати повернення дитини від будь-якої особи, 
яка тримає її у себе не на підставі закону або рі-
шення суду;

−	 давати згоду на усиновлення підопічного;
−	 самостійно здійснювати витрати, необхідні для 

задоволення потреб підопічного, за рахунок при-
значеної державної допомоги, пенсії, аліментів, 
доходів від майна підопічного;
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−	 представляти інтереси підопічного в установах, 
організаціях і закладах.

Опікун, піклувальник зобов’язаний:
−	 виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, 

психічний стан, фізичний і духовний розвиток, 
готувати до самостійного життя, забезпечувати її 
догляд і лікування;

−	 створити належні побутові умови та умови для 
здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти;

−	 вживати заходи щодо захисту цивільних прав та 
інтересів підопічного.

Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають 
під опікою, піклуванням та у складних життєвих обстави-
нах, здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, пі-
клувальником.

Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою 
особи може звільнити її від здійснення повноважень опіку-
на, піклувальника. Заява про звільнення від здійснення пов-
новажень опікуна, піклувальника розглядається протягом 
1 місяця.

Відповідна держадміністрація, виконавчий орган від-
повідної ради або суд може звільнити особу від здійснен-
ня повноважень опікуна, піклувальника у разі невиконання 
нею своїх обов’язків, поміщення дитини до закладу для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, у разі, коли між опікуном, піклувальником та дитиною 
склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки, 
піклування, а також у разі виникнення обставин, які б пере-
шкодили призначенню особи опіком, піклувальником.

Опіка, піклування припиняється у разі:
−	 передачі дитини батькам (усиновлювачам);
−	 реєстрації шлюбу;
−	 надання дитині повної цивільної дієздатності;
−	 смерті опікуна, піклувальника або підопічного.
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Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка ви-
конувала обов’язки опікуна, стає піклувальником без при-
йняття окремого рішення.

Окреме рішення також не приймається у разі досяг-
нення підопічним повноліття або його смерті.

У разі загрози для життя або здоров’я дитини районна, 
районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, ви-
конавчий орган міської чи районної у місті ради може при-
йняти рішення про негайне відібрання дитини в опікуна, 
піклувальника.

Якщо дитина відібрана в опікуна, піклувальника, 
служба у справах дітей за місцем проживання дитини за-
безпечує її тимчасове влаштування та протягом 7 днів подає 
клопотання голові районної, районної у мм. Києві та Севас-
тополі держадміністрації, виконавчого органу міської, ра-
йонної у місті ради про припинення опіки, піклування, який 
протягом 10 днів розглядає клопотання та приймає відповід-
не рішення.

Служба у справах дітей із залученням працівників ор-
ганів освіти та охорони здоров’я за місцем проживання ди-
тини здійснює контроль за умовами утримання, навчання, 
виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, 
яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімей-
ного типу, шляхом відвідування родини. Періодичність від-
відувань установлюється окремим графіком, але не рідше, 
ніж 1 раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться че-
рез 3 місяці після встановлення опіки, піклування, влашту-
вання у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Щороку служба у справах дітей готує висновок про 
стан утримання, навчання та виховання дитини на основі 
інформації, що подається працівником центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне 
супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейно-
го типу, вихователем дошкільного навчального закладу або 
класним керівником загальноосвітнього навчального закла-
ду, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіа-
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тром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції.
Відповідна держадміністрація, виконавчий орган місь-

кої відповідної ради у разі подання батьками, які залишили 
дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони 
здоров’я, заяви про відвідування, спілкування, забиран-
ня дитини додому на вихідні дні чи на канікули, приймає 
у 10-денний строк після підготовки службою у справах ді-
тей відповідного висновку рішення про надання дозволу на 
спілкування. До заяви додаються копія паспорта та висно-
вок про стан здоров’я кожного з батьків. Служба у справах 
дітей за місцем проживання батьків протягом 20 робочих 
днів після надходження заяви про відвідування, спілкуван-
ня, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули:

−	 проводить бесіду з батьками з метою з’ясування 
мотивів відновлення родинних стосунків, став-
лення до дитини;

−	 складає акт обстеження житлово-побутових умов 
батьків;

−	 з’ясовує позицію служби у справах дітей за міс-
цем перебування дитини на первинному обліку та 
закладу, в якому вона перебуває;

−	 розглядає питання щодо можливості спілкування 
дитини з батьками та готує відповідний висновок 
про надання дозволу або відмову в його наданні.

Після завершення строку перебування у прийомній 
сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, припинення піклу-
вання у зв’язку з досягненням повноліття, наданням повної 
цивільної дієздатності, завершенням навчання у закладі для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дитині видаються:

−	 свідоцтво про народження;
−	 довідка про присвоєння ідентифікаційного номе-

ра;
−	 рішення про надання дитині статусу дитини-сиро-

ти або дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання;
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−	 відомості про батьків (документи, які підтверджу-
ють відсутність батьків або неможливість вико-
нання ними своїх обов’язків);

−	 відомості про наявність і місце проживання братів 
і сестер, інших близьких родичів;

−	 опис майна;
−	 у разі наявності рухомого або нерухомого майна 

– документи або засвідчені в установленому по-
рядку їх копії, які підтверджують право власності 
дитини на це майно або право користування цим 
майном чи його часткою;

−	 документи про освіту (у разі наявності);
−	 ощадна книжка дитини або договір про відкриття 

рахунку в банку (у разі наявності);
−	 інші документи.
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8. СПЕЦИФІЧНІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ  
В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА ТА ЇХ ЗАХИСТ 

8.1. Захист майнових прав та прав на житло дітей, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Вік, з якого в дитини виникають майнові та немайно-
ві права, визначено у 1 розділі цього посібника. Все май-
но сім’ї умовно ділиться пропорційно між членами роди-
ни (наприклад, квартира, приватизована на зареєстрованих 
у ній мешканців). При цьому майно, яке батьки придбали 
для розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, іграшки, 
книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), 
є власністю дитини. Майно, яке батьки і діти набули за ра-
хунок своєї спільної праці чи спільних коштів, належить їм 
на праві спільної сумісної власності (без визначення часток 
в цьому майні). Батьки управляють майном, яке належить 
малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. 
Вони зобов’язані дбати про збереження та використання 
майна дитини саме в її інтересах. Звичайно, якщо один із 
батьків вчиняє угоду щодо майна малолітньої дитини, вва-
жається, що він діє за згодою другого з батьків. У разі ж 
незгоди останнього, той має право звернутися до суду з ви-
могою про визнання такої угоди недійсною.

Відповідно до Ч. 2 і 3 Ст. 177 СКУ батьки малолітньої 
дитини не мають права без дозволу органів опіки та піклу-
вання вчиняти наступні правочини щодо її майнових прав: 
укладати договори, які підлягають нотаріальному посвід-
ченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори 
щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; ви-
давати письмові зобов’язання від імені дитини; відмовитися 
від майнових прав дитини. Такими угодами є:

−	 договори про відчуження майна, що належить 
непов нолітнім, 

−	 відмова від належних підопічному прав, 
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−	 договори про поділ майна, про поділ чи обмін жит-
лової площі, 

−	 договори про дарування майна, що належить непо-
внолітньому,

−	 про видачу письмових зобов’язань тощо. 
Враховуючи це, будь-які дії, спрямовані на набуття, 

зміну або припинення прав та обов’язків неповнолітніх осіб, 
мають здійснюватися батьками дитини з дозволу органів 
опіки та піклування. Зазначена вимога стосується придбан-
ня майна на користь малолітньої дитини. Стаття 32 ЦКУ 
передбачає, що неповнолітня особа у віці від 14 до 18 ро-
ків має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 
стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати 
права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 
охороняються законом; бути учасником (засновником) юри-
дичних осіб, якщо це не заборонено законом або установ-
чими документами юридичної особи; самостійно укладати 
договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися 
вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами 
на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за 
згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчи-
нення неповнолітньою особою правочину щодо транспорт-
них засобів або нерухомого майна повинна бути письмова 
нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або 
піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. Непов-
нолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, 
що внесені повністю або частково іншими особами у фінан-
сову установу на її ім’я, за згодою органу опіки та піклу-
вання та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Згода 
на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути 
одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника й 
органу опіки та піклування відповідно до закону. За наявнос-
ті достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), 
піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити 
право неповнолітньої особи самостійно розпоряд жатися 
своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або по-
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збавити її цього права. Суд скасовує своє рішення про обме-
ження або позбавлення цього права, якщо відпали обстави-
ни, які були підставою для його прийняття.

Нотаріус не приймає для посвідчення правочин, що 
укладається від імені малолітньої дитини представником 
його батьків (усиновлювачів) або одного з них. Правочини 
щодо майна малолітньої дитини, яка не досягла 14 років, 
можуть бути вчинені одним із батьків, з яким постійно про-
живає дитина, за наявності згоди другого з батьків, підпис 
якого на заяві-згоді має бути засвідчений нотаріально. У 
разі, якщо другий із батьків заперечує проти укладання пра-
вочину щодо майна малолітньої дитини, спір може бути ви-
рішено органом опіки та піклування або судом. Необхідно 
зазначити, що згода обох батьків на укладання правочину, 
що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню, 
створює проблеми для сімей, де діти живуть лише з одним 
із батьків. Стосовно договорів, предметом яких є не най-
більш цінне майно дитини, то вимога, встановлена законо-
давством, сформульовано так: згода на вчинення неповно-
літньою особою правочину має бути одержана від будь-кого 
із батьків (усиновлювачів). При цьому той з батьків, з яким 
проживає неповнолітня особа, має певний пріоритет. Якщо 
він заперечує проти вчинення правочину неповнолітньою 
особою (навіть коли другий з батьків не заперечує проти 
нього), то правочин може бути вчинений тільки з дозволу 
органу опіки та піклування. Таким чином, у разі, коли проти 
укладення договору заперечує той з батьків, який не про-
живає разом з дитиною, а другий (з ким дитина проживає) 
погоджується на вчинення правочину, такий договір може 
бути укладений. 

Особливі вимоги встановлені ЦКУ щодо угод, пред-
метом яких є належні неповнолітнім транспортні засоби або 
нерухоме майно. По-перше, на вчинення таких правочинів 
має бути висловлена згода обох батьків або усиновлювачів 
(якщо немає батьків або усиновлювачів, згоду може дати пі-
клувальник). По-друге, згода вказаних осіб має бути вислов-
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лена письмово і нотаріально засвідчена. Особливо гострим 
на практиці постає питання про порядок визначення згоди 
другого з батьків на вчинення правочину неповнолітньою 
особою. Йдеться про випадки, коли дитина проживає лише 
з одним із батьків, а місце знаходження другого з батьків 
невідоме. Вчинення правочину неповнолітньою особою за 
згодою лише одного із батьків, можливе, якщо:

−	 другий з батьків помер (подається свідоцтво про 
смерть або довідка органу РАЦС);

−	 відомості про батька було записано за вказівкою 
матері або відомості про особу як батька дитини 
було виключено з актового запису про її народ-
ження (подається довідка органу РАЦС);

−	 другий з батьків був визнаний безвісно відсутнім 
(подається копія рішення суду);

−	 другий з батьків був оголошений померлим (по-
дається копія рішення суду). 

Тільки при наявності одного із вищезазначених фактів 
(при відповідному підтвердженні) угода може бути вчинена 
неповнолітньою особою за згодою лише одного з батьків. 

Неповнолітня особа віком від 14 до 18 років може від-
мовитися від прийняття спадщини, переважного права ку-
півлі частки майна у спільній частковій власності (власність 
двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них) 
за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника й органу 
опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі) або опікун мо-
жуть відмовитися від прийняття спадщини, яка належить 
малолітній особі, від переважного права малолітньої дити-
ни на купівлю частки майна у спільній частковій власнос-
ті (наприклад: переважне право перед іншими особами на 
купівлю частки квартири) лише з дозволу органу опіки та 
піклування.

Служба у справах дітей за місцем знаходження майна 
надає консультації громадянам з питань підготовки необхід-
них документів щодо відчуження майна дитини. Для від-
чуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники 
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подають у служби такі документи: 
−	 заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальни-

ків); 
−	 копію паспорта;
−	 довідку про присвоєння ідентифікаційного но-

мера; 
−	 документ, що підтверджує право власності (ко-

ристування) дитини на відчужуване майно;
−	 витяг з реєстру прав власності на нерухоме 

майно, виданий відповідно до законодавства; 
−	 копію свідоцтва про народження дитини; 
−	 довідку з місця проживання, про склад сім’ї та 

реєстрацію або витяг з домової книги;
−	 копію рішення про встановлення опіки над ди-

тиною (для опікунів, піклувальників); 
−	 копію рішення про встановлення опіки над 

майном дитини (для опікунів, піклувальників); 
−	 копію свідоцтва про укладення або розірвання 

шлюбу між батьками дитини (у разі наявності). 
У разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за 

кордон до переліку зазначених документів додається довід-
ка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції 
та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї.

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого май-
на, право власності на яке або право користування яким 
має дитина, надається відповідною держадміністрацією, 
виконавчим органом відповідної ради за поданням служби 
у справах дітей після проведення зазначеною службою пе-
ревірки документів за місцем знаходження майна протягом 
1 місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів 
щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування 
збереження її права на житло і оформляється рішенням, ви-
тяг з якого видається заявникам службою у справах дітей. 
Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини 
батьки, опікуни або піклувальники подають службі у спра-
вах дітей документи, перелічені вище. Служба у справах 
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дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані докумен-
ти та з’ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть 
бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення 
правочинів щодо нерухомого майна дитини.

У разі виїзду сім’ї, в якій виховується дитина, за межі 
населеного пункту, придбання житла здійснюється з ураху-
ванням інтересів дитини.

Відповідна держадміністрація, виконавчий орган від-
повідної ради може відмовити у наданні дозволу на вчи-
нення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одно-
часним зверненням до нотаріуса для накладення заборони 
відчуження такого майна. У разі усунення обставин, що зу-
мовили накладення заборони відчуження нерухомого майна 
дитини, орган, який ініціював заборону, звертається в уста-
новленому законодавством порядку до нотаріуса для зняття 
заборони відчуження такого майна.

Рішення про надання дозволу на вчинення правочинів 
щодо нерухомого майна дитини або відмову у його наданні 
може бути оскаржено в суді. Якщо батьки, опікуни, піклу-
вальники не виконують рішення щодо збереження майна 
дитини, служба у справах дітей подає голові відповідного 
органу клопотання про необхідність звернення до суду з ме-
тою захисту майнових та житлових прав дитини.

Зупинимось на захисті майнових та житлових прав ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Отже, особи, яким стало відомо про наявність у дитини-си-
роти та дитини, позбавленої батьківського піклування, май-
на, повідомляють про це службу у справах дітей за місцем 
знаходження майна. Служба у справах дітей за місцем знахо-
дження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, протягом 10 днів після надходження 
повідомлення про наявність у неї майна складає опис такого 
майна. Опис майна складається у двох примірниках, підпи-
сується особами, які брали участь у його складанні. Один 
примірник опису та завірені копії документів зберігаються 
у службі у справах дітей за місцем знаходження майна, дру-
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гий примірник та оригінали документів – в особовій справі 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання, що зберігається за місцем влаштування дитини. Якщо 
місце походження дитини не є місцем знаходження її майна, 
опис майна складається у трьох примірниках. У такому разі 
третій примірник та завірені копії документів подаються в 
службу у справах дітей за місцем походження дитини.

Відповідні держадміністрація, виконавчий орган від-
повідної ради за місцем знаходження майна забезпечує 
збереження майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, і вживає заходи щодо встановлення 
опіки над майном. Рішення про встановлення опіки над 
майном приймається за місцем знаходження майна за по-
данням служби у справах дітей. Для прийняття рішення про 
встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, служба у справах ді-
тей подає такі документи: 

−	 копію рішення про влаштування дитини;
−	 опис майна, над яким встановлюється опіка; 
−	 документи, які підтверджують право власності 

дитини на майно; 
−	 акт обстеження житлово-побутових умов по-

тенційного опікуна над майном та висновок 
про можливість виконання ним обов’язків опі-
куна; 

−	 заяву опікуна, піклувальника дитини про від-
мову бути опікуном над майном дитини, засвід-
чену нотаріально або написану ним власноруч-
но у присутності посадової особи, яка здійснює 
прийом документів, про що робиться позначка 
на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по бать-
кові, підпису посадової особи та дати.

Особі, яка призначається опікуном над майном дити-
ни, служба у справах дітей за місцем знаходження майна 
видає рішення про встановлення опіки над майном, копію 
опису майна дитини, копії документів, які підтверджують 
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право власності дитини на майно, та забезпечує передачу 
їм майна дитини на підставі акта приймання-передачі. Акт 
приймання-передачі майна складається у двох примірниках, 
підписується усіма особами, які були присутні під час його 
складання. Один примірник акта зберігається в службі у 
справах дітей за місцем знаходження майна, другий переда-
ється опікуну над майном.

Відповідна держадміністрація, виконавчий орган від-
повідної ради у разі втрати дитиною статусу дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського піклування, досяг-
нення дитиною повноліття, надання дитині або набуття нею 
повної цивільної дієздатності, відмови опікуна над майном 
від виконання своїх обов’язків, смерті опікуна над майном, 
смерті дитини приймає рішення про припинення опіки над 
майном. У разі неналежного виконання своїх обов’язків опі-
кун над майном дитини може бути звільнений від виконання 
обов’язків за рішенням органу, який призначив його опіку-
ном. У разі припинення опіки над майном або звільнення 
опікуна від його обов’язків служба у справах дітей за місцем 
знаходження майна зобов’язана протягом 5 днів прийняти 
від опікуна майно дитини за актом приймання-передачі.

Служба у справах дітей за місцем знаходження неру-
хомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, веде облік такого майна.

Якщо право користування житлом є тільки у дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за 
клопотанням служби у справах дітей за місцем її походжен-
ня або проживання за заявою опікуна, піклувальника район-
на, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, 
виконавчий орган міської, районної у місті ради за місцем 
знаходження житла вживає заходи для передачі його у влас-
ність дитини.

У разі, коли дитина-сирота та дитина, позбавлена 
батьківського піклування, є спадкоємцем майна, відповідна 
держадміністрація за місцем походження дитини призначає 
особу, яка буде представляти інтереси дитини на час здій-
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снення права на спадкування. Квартири (будинки), в яких 
прописані та проживають тільки неповнолітні, можуть бути 
передані їм у власність за клопотанням органу опіки та пі-
клування чи згідно із заявою усиновителів, опікунів (пі-
клувальників), родичів, батьків-вихователів чи прийомних 
батьків, які виховують та утримують дитину. При цьому від 
імені неповнолітньої особи орган за місцезнаходженням 
житла й майна або з його дозволу усиновителі, опікуни (пі-
клувальники), родичі, батьки-вихователі чи прийомні бать-
ки, які виховують і утримують дитину, зобов’язані протягом 
6 місяців з дня вибуття дитини із зазначеного житлового 
приміщення звернутися до відповідного органу приватиза-
ції з клопотанням (заявою) про передачу квартири (будин-
ку) у власність неповнолітньої особи. Орган опіки та піклу-
вання після прийняття органом приватизації рішення про 
передачу квартири (будинку) у власність неповнолітнього 
повинен призначити опікуна за житлом і майном неповно-
літньої особи в разі відсутності останнього. Кошти, одер-
жані орендодавцями, використовуються під контролем ор-
гану опіки та піклування на потреби вихованців, на оплату 
комунальних послуг та утримання житлового приміщення 
у належному стані. Якщо дитина перебуває на державному 
утриманні, одержані від оренди кошти використовуються на 
утримання житла у належному стані, оплату комунальних 
послуг, а решта перераховується на особистий рахунок ди-
тини, відкритий органом опіки та піклування в банку.

У разі, коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй 
на правах власності (користування), або якщо повернення 
до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річно-
го віку служба у справах дітей за місцем походження або 
проживання дитини з урахуванням її бажання подає відпо-
відній держадміністрації, виконавчому органові відповід-
ної ради документи дитини, необхідні для взяття її на облік 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Ці 
ж органи за місцем походження або проживання дитини-
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сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у 
разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) 
її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, 
дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, позачерго-
во забезпечує її житловим приміщенням.

Житло, яке належить дитині-сироті та дитині, позбав-
леній батьківського піклування, на правах власності, може 
бути передане в оренду іншій особі за рішенням відповід-
ної держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради 
за місцем знаходження її майна. Відповідне подання готує 
служба у справах дітей на підставі заяви опікуна (за наяв-
ності) над майном дитини. На підставі такого рішення між 
опікуном над майном дитини та особою, яка орендує жит-
лове приміщення, укладається договір оренди такого примі-
щення. Якщо житло дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, яке належить їй на праві влас-
ності, перебуває на балансі житлово-будівельного коопера-
тиву, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
та у разі відсутності опікуна над таким майном відповідна 
держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради має 
право укласти з останніми договір про утримання та збере-
ження зазначеного житла. Питання реєстрації у зазначено-
му житловому приміщенні особи, яка його орендує, та осіб, 
які постійно проживають разом з нею, вирішується за по-
годженням з органами опіки та піклування.

Служба у справах дітей за місцем знаходження житла, 
яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьків-
ського піклування, на праві власності, повинна не пізніше, 
ніж за 6 місяців до дати повернення такої дитини із закладу 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, від опікуна, піклувальника, з прийомної сім’ї, дитя-
чого будинку сімейного типу, повідомити особу, яка орендує 
приміщення, про необхідність його звільнення та підготов-
ку для проживання дитини.

Прокурор має приділяти особливу увагу нагляду за 
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додержанням законів органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, посадовими особами при вирішенні пи-
тань про відчуження житла і майна неповнолітніх осіб.

Захист житлових та майнових прав неповнолітніх є од-
ним із пріоритетних напрямків прокурорського нагляду. Він 
забезпечується, на сам перед, шляхом нагляду за додержан-
ням законів органами виконавчої влади та місцевого само-
врядування, на які покладено обов’язки щодо захисту прав 
дітей, в тому числі службами у справах неповнолітніх і під-
розділами у справах сім’ї, дітей та молоді. Для цього проку-
рор може вимагати інформацію від органів виконавчої вла-
ди, місцевого самоврядування угоди з нерухомим майном 
та житлом дітей, на здійснення яких дається дозвіл органів 
опіки та піклування, із зазначенням прізвищ дітей та адреси 
житла, що відчужувалося, та того, що придбано замість про-
даного; від державної судової адміністрації – щодо кількос-
ті справ по житлових спорах за участю неповнолітніх (про 
визнання права власності, виселення, визнання недійсними 
угод щодо купівлі-продажу або спадкування житла тощо). 
Аналізуються також звернення громадян про порушення 
житлових та майнових прав неповнолітніх, а також повідом-
лення засобів масової інформації із зазначених питань. 

 На підставі рішень виконкому відповідних рад та 
держадміністрацій про дозвіл на відчуження житла непов-
нолітніх осіб прокурор з’ясовує, чи є дані про придбання 
нового замість проданого житла, чи включено неповноліт-
нього до сторони договору купівлі нового житла, чи дорів-
нює його частка у придбаному приміщенні частці, яка йому 
належала раніше; чи проведено реєстрацію права власності 
на житло неповнолітнього.

Прокурор має також перевірити виконання органом 
опіки та піклування вимог згідно зі Ст. 71 ЖКУ щодо збере-
ження права на житло за неповнолітньою особою у випадку 
направлення його до дитячого закладу. Так, у рішенні ви-
конкому місцевої ради має бути зазначено, які вжито заходи 
щодо збереження житла дитини, особу, яка відповідає за ви-
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конання цього рішення. Копія рішення надсилається житло-
во-експлуатаційному органу, місцевому органу приватизації 
(для запобігання випадків продажу житла), дитячому закла-
ду, де утримується дитина, іншим органам та посадовим 
особам.

Прокурор далі з’ясовує: наявність обліку неповно-
літніх осіб, які потребують опіки та піклування; наявність 
майна неповнолітніх, яке має бути взято під охорону дер-
жавними органами та опікунами (піклувальниками); чи 
обліковуються органами опіки і піклування діти, які по-
вернулися з виховних закладів і перебувають на обліку для 
позачергового отримання житла в порядку згідно зі Ст. 46 
ЖКУ, забезпечення їх тимчасовим житлом до отримання 
постійного житла; які заходи вживаються щодо збереження 
житлових приміщень за тимчасово відсутніми неповноліт-
німи особами.

У закладах освіти та охорони здоров’я, де виховують-
ся та утримуються діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, прокурор перевіряє стан додержання адміністрацією 
виховного закладу законодавства, спрямованого на захист 
житлових та майнових прав неповнолітніх. Зокрема, проку-
рор має встановити наявність відомостей про закріплення 
житла за неповнолітніми за місцем їх проживання, статус 
житла, дані про здачу житла в оренду на час перебування 
дитини у виховному закладі; наявність даних про нерухоме 
та інше майно, яке належить неповнолітньому та заходи, які 
вживаються щодо його закріплення; чи порушується керів-
никами зазначених закладів питання про забезпечення ор-
ганами виконавчої влади житлом випускників, які не мають 
житла (Ст. 46 ЖКУ). Одночасно прокурор встановлює, як 
влаштовані випускники минулих років з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування (поставле-
ні на облік для позачергового отримання житла, забезпечені 
гуртожитком, іншим тимчасовим житлом); чи вирішується 
питання стягнення пенсійних та інших виплат на вихован-
ців (наявність особистих рахунків неповнолітніх, цільове 
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використання коштів, що надходять, тощо).
У нотаріальних конторах та на біржах прокурорам ре-

комендовано проводити перевірки, коли є дані про посвід-
чення нотаріусом або реєстрацію біржею угоди з порушен-
ням встановленого порядку відчуження житла або майна 
неповнолітнього. Іншим способом позбавлення прав непо-
внолітнього на житло та майно є укладання батьками непо-
внолітніх договорів застави, де предметом застави є прива-
тизована квартира, що належить батькам і дітям на правах 
сумісної власності. Як правило, такі угоди укладаються 
несумлінними батьками без наміру повернути кредитну за-
боргованість. У разі встановлення незаконного посвідчення 
угод з майном, внаслідок чого неповнолітню особу було по-
збавлено житла або його житлові умови значно погіршилися, 
орган опіки та піклування, а також прокурор в інтересах не-
повнолітнього можуть у судовому порядку вимагати визна-
ння таких угод недійсними та поновлення порушених прав 
неповнолітніх, а також відшкодування заподіяних збитків. 

У відділах приватизації житла та житлово-експлуа-
таційних конторах прокурор з’ясовує додержання вимог 
законодавства про приватизацію житла щодо набуття по-
дружжям і дітьми рівних прав спільної сумісної власності 
на житло. Одним із поширених способів порушення прав 
неповнолітньої особи на житло є надання недостовірних да-
них про відсутність неповнолітніх дітей, в той час як вони 
фактично проживають з батьками. Тим самим неповнолітні 
усуваються від участі у приватизації житла і позбавляються 
права власності на житло та інших майнових прав. Особли-
вої уваги потребують факти приватизації житла батьками, 
які зловживають спиртними напоями або наркотичними 
речовинами, ведуть аморальний спосіб життя, ухиляються 
від виконання батьківських обов’язків тощо. Прокурори за 
наслідками перевірок мають шляхом вживання заходів усіх 
форм представницької діяльності у суді забезпечити захист 
житлових та майнових прав неповнолітніх осіб, своєчасно й 
обґрунтовано пред’являти позови (заяви) для реального по-
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новлення порушених прав. У цій роботі необхідно викорис-
товувати матеріали прокурорських перевірок, кримінальних 
справ, звернення громадян, інформацію органів державної 
виконавчої влади, на які покладено обов’язки щодо захисту 
прав неповнолітніх осіб.

8.2. Надання медичної допомоги

Відповідно до Ст. 38 ЗУ «Про основи законодавства 
України про охорону здоров’я» надає право кожному паці-
єнту, який досяг 14-річного віку і який звернувся за надан-
ням йому медичної допомоги, на вільний вибір лікаря, якщо 
останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів 
лікування відповідно до його рекомендацій. 

Ст. 39 даного Закону визначає, що пацієнт, який досяг 
повноліття, має право на отримання достовірної і повної ін-
формації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайом-
лення з відповідними медичними документами, що стосу-
ються його здоров’я. Право на отримання повної інформації 
про стан здоров’я дитини та на ознайомлення з відповідною 
медичною документацією надано батькам (усиновлюва-
чам), опікунам, піклувальникам. 

Відповідно до Ст. 31 Закону з метою охорони здоров’я 
населення організовуються профілактичні медичні огляди 
неповнолітніх осіб.

Відповідно до Ст. 43 щодо пацієнта віком до 14 ро-
ків (малолітнього пацієнта) медичне втручання (застосу-
вання методів діагностики, профілактики або лікування, 
пов’язаних із впливом на організм людини) здійснюється за 
згодою їх законних представників. Згода пацієнта чи його 
законного представника на медичне втручання не потрібна 
лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієн-
та за умови неможливості отримання з об’єктивних причин 
згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його закон-
них представників. Особа, яка не набула повної цивільної 
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дієздатності, не має права відмовитись від медичного втру-
чання і відповідно від лікування. Якщо відмову дає закон-
ний представник пацієнта, вона може мати для пацієнта 
тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи 
опіки і піклування. 

Дані норми дещо суперечать одна одній: з 14 років 
особа може вибрати лікаря та метод лікування, але не зможе 
отримати достовірну та повну інформацію про стан свого 
здоров’я, ознайомитись з медичною документацією до 18 
років та відмовитись від медичного втручання. 

Відповідно до Ст. 44 Закону у медичній практиці за-
стосовуються методи профілактики, діагностики, лікування, 
реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування в 
Україні. Нові методи профілактики, діагностики, лікування, 
реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді 
в установленому порядку, але ще не допущені до застосу-
вання, можуть використовуватися щодо особи віком до 14 
років (малолітньої особи) за наявності письмової згоди її 
батьків або інших законних представників, а щодо особи ві-
ком від 14 до 18 років – за її письмовою згодою та письмо-
вою згодою її батьків або інших законних представників

Ст. 59 Закону встановлює обов’язок батьків дбати про 
здоров’я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, 
ведення ними здорового способу життя. У разі порушення 
цього обов’язку, якщо воно завдає істотної шкоди здоров’ю 
дитини, винні у встановленому порядку можуть бути по-
збавлені батьківських прав.

Відповідно до Ст. 62 Закону контроль за охороною 
здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів у нав-
чальних закладах усіх типів, організаційно-правових форм 
та форм власності здійснюють органи та заклади охорони 
здоров’я разом з органами управління освітою і навчальни-
ми закладами. Громадський контроль здійснюють громад-
ські організації відповідно до Закону.

Ст. 65 Закону зазначає, що виробниче навчання підліт-
ків дозволяється відповідно до законодавства за тими про-
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фесіями, які відповідають їх віку, фізичному і розумовому 
розвитку та стану здоров’я. Трудове та виробниче навчан-
ня здійснюється під систематичним медичним контролем. 
Контроль за умовами праці підлітків, а також проведенням 
спеціальних заходів, спрямованих на запобігання захво-
рюванням підлітків, здійснюють органи і заклади охорони 
здоров’я разом з власниками підприємств, установ, органі-
зацій, а також органами управління освітою, громадськими 
організаціями.

Ст. 66 Закону наголошує, що медичний огляд підлітків 
є обов’язковим для вирішення питання про прийняття їх на 
роботу. Медичні огляди працюючих підлітків повинні про-
водитись регулярно, але не рідше одного разу на рік. 

Законодавство розділяє три види лікувально-профі-
лактичної допомоги:

1. Первинна лікувально-профілактична допо-
мога надається переважно за територіальною 
ознакою сімейними лікарями або іншими лі-
карями загальної практики.

2. Спеціалізована (вторинна) лікувально-про-
філактична допомога надається лікарями, які 
мають відповідну спеціалізацію і можуть за-
безпечити більш кваліфіковане консультуван-
ня, діагностику, профілактику і лікування, ніж 
лікарі загальної практики.

3. Високоспеціалізована (третинна) лікуваль-
но-профілактична допомога надається ліка-
рем або групою лікарів, які мають відповідну 
підготовку у галузі складних для діагности-
ки і лікування захворювань, у разі лікування 
хвороб, що потребують спеціальних методів 
діагностики та лікування, а також з метою 
встановлення діагнозу і проведення лікування 
захворювань, що рідко зустрічаються.

Ці види допомоги надаються особі, яка не досягла 
14-річного віку лише за згодою батьків або законних пред-
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ставників. Проте дане правило не стосується надання медич-
ної допомоги у невідкладних та екстремальних ситуаціях. 

Медичні працівники зобов’язані надавати першу не-
відкладну допомогу при нещасних випадках і гострих за-
хворюваннях. Медична допомога забезпечується службою 
швидкої медичної допомоги або найближчими лікувально-
профілактичними закладами незалежно від відомчої підпо-
рядкованості та форм власності з подальшим відшкодуван-
ням витрат.

У невідкладних випадках, коли надання медичної до-
помоги через відсутність медичних працівників на місці 
неможливе, підприємства, установи, організації та окремі 
громадяни зобов’язані надавати транспорт для перевезення 
хворого до лікувально-профілактичного закладу. В цих ви-
падках першу невідкладну допомогу також повинні надава-
ти співробітники міліції, аварійних та рятувальних служб, 
водії транспортних засобів та представники інших профе-
сій, на яких цей обов’язок покладено відповідно до законо-
давства і службових інструкцій.

У разі загрози життю хворого медичні працівники та 
інші громадяни мають право використати будь-який наяв-
ний транспортний засіб для проїзду до місця перебування 
хворого з метою надання невідкладної допомоги або тран-
спортування його в найближчий лікувально-профілактич-
ний заклад.

Якщо при зверненні до медичного закладу Вам від-
мовили у прийнятті дитини або молодої особи без поваж-
них причин (наприклад, відсутнє у закладі хірургічне відді-
лення, проте є можливість надання первинної невідкладної 
допомоги та викликати машину швидкої допомоги, яка 
транспортує хворого в іншу лікарню), то необхідно напи-
сати заяву на ім’я головного лікаря, прослідкувати, щоб за-
яву зареєстрували, та зазначити номер, за яким вона буде 
зареєстрована. Якщо працівники медичного закладу відмов-
ляються прийняти заяву, то можна вимагати, щоб на заяві 
вказали причину відмови.
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Якщо у лікувально-профілактичному закладі не нада-
ють інформацію, не приймають заяву, то потрібно зателе-
фонувати за номерами екстреного зв’язку або цілодобової 
гарячої лінії медичного забезпечення, телефони яких розмі-
щують на інформаційних стендах у лікарнях.

Якщо справа відбувається вночі (співробітники не 
приймають, виставляють на вулицю), необхідно викликати 
міліцію або вимагати, щоб персонал її викликав і не залиша-
ти приміщення закладу. 

Тестування на наявність ВІЛ-інфекції осіб віком 
від 14 років і старше проводиться добровільно, за наявності 
усвідомленої інформованої згоди, отриманої після надання 
їй попередньої консультації щодо особливостей тестування, 
його результатів і можливих наслідків, з дотриманням умов 
щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі 
даних про стан здоров’я особи. Тестування дітей віком до 14 
років проводиться на прохання їх батьків або законних пред-
ставників та за наявності усвідомленої інформованої згоди. 
Батьки та законні представники мають право бути присут-
німи під час проведення такого тестування, ознайомлені з 
його результатами та зобов’язані забезпечити збереження 
умов конфіденційності даних про ВІЛ-статус особи віком 
до 14 років, інтереси якої вони представляють. Тестування 
дітей віком до 14 років, які позбавлені батьківського піклу-
вання та перебувають під опікою у дитячих чи навчальних 
закладах з повним державним утриманням, проводиться у 
разі усвідомлення ними наслідків і переваг такого огляду на 
прохання їх законних представників та за умови наявнос-
ті усвідомленої інформованої згоди таких осіб лише з ме-
тою призначення дітям лікування, догляду та підтримки у 
зв’язку з ВІЛ-інфекцією. Законні представники таких мало-
літніх осіб мають право бути ознайомлені з результатами за-
значеного тестування та зобов’язані забезпечити збережен-
ня конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси 
яких вони представляють. 
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Акцентуємо увагу на наданні наркологічної та психіа-
тричної допомоги неповнолітнім особам. Відповідно до Ст. 1 
ЗУ «Про психіатричну допомогу» психіатричною допомо-
гою визнається комплекс спеціальних заходів, спрямованих на 
обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в 
порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, про-
філактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, 
догляд та медико-соціальну реабілітацію осіб, які стражда-
ють на психічні розлади. Психіатричний заклад – психонев-
рологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, 
центр, відділення тощо всіх форм власності, діяльність яких 
пов’язана з наданням психіатричної допомоги. Наркологічні 
захворювання згідно з чинним законодавством віднесено до 
психіатричних, тому наркологічна допомога надається відпо-
відно до встановлених норм для психіатричної допомоги.

Закон передбачає три види допомоги: психіатричний 
огляд, амбулаторне лікування та стаціонарне лікування 
(госпіталізація до психіатричного закладу). Відповідно до 
Ст. 11, 12, 13 Закону дані види допомоги надаються на про-
хання або за усвідомленою згодою особи, яка досягла 14 ро-
ків; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) – на 
прохання або за згодою її батьків чи іншого законного пред-
ставника. 

У разі незгоди особи, яка досягла 14 років, одного із 
батьків чи відсутності батьків або іншого законного пред-
ставника щодо особи віком до 14 років, психіатричний 
огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) 
органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до 
суду. Психіатричний огляд особи може бути проведено без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника 
у випадках, коли одержані відомості дають достатні підста-
ви для обґрунтованого припущення про наявність у особи 
тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: 

−	 вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що 
являють собою безпосередню небезпеку для неї 
чи оточуючих; 
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−	 неспроможна самостійно задовольняти свої 
основ ні життєві потреби на рівні, який забезпечує 
її життєдіяльність; 

−	 завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку 
з погіршенням психічного стану у разі ненадання 
їй психіатричної допомоги. 

Рішення про проведення психіатричного огляду особи 
без її усвідомленої згоди або без згоди її законного пред-
ставника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка 
містить відомості, що дають достатні підстави для такого 
огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка під-
лягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку ме-
дичну спеціальність, інші особи. 

Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомле-
ної згоди або без згоди її законного представника повинна 
бути подана у письмовій формі та містити відомості, що об-
ґрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують 
на відмову особи чи її законного представника від звернен-
ня до лікаря-психіатра. У невідкладних випадках, коли за 
одержаними відомостями, що дають достатні підстави для 
обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого 
психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє 
реальні наміри вчинити дії, що представляють безпосеред-
ню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна само-
стійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, 
який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний 
огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про 
проведення психіатричного огляду особи без її усвідомле-
ної згоди або без згоди її законного представника прийма-
ється лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд 
проводиться ним негайно. 

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наяв-
ність обставин, зазначених вище, заява повинна бути подана 
у письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують 
необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення 
обґрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без 
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її усвідомленої згоди або без згоди її законного представ-
ника лікар-психіатр направляє до суду за місцем проживан-
ня цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду 
особи в примусовому порядку. Психіатричний огляд особи 
проводиться лікарем-психіатром у примусовому порядку 
за рішенням суду. Лікар-психіатр перед проведенням пси-
хіатричного огляду зобов’язаний відрекомендуватися особі, 
яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-
психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти 
мету огляду. 

У разі встановлення в особи тяжкого психічного роз-
ладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму 
здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у випад-
ку ненадання їй психіатричної допомоги, амбулаторна пси-
хіатрична допомога особі без її згоди або згоди її законного 
представника надається лікарем-психіатром в примусовому 
порядку за рішенням суду. Особа, якій надається амбулатор-
на психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна 
оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на мі-
сяць, а комісією лікарів-психіатрів – не рідше одного разу 
на 6 місяців для вирішення питання про продовження чи 
припинення надання їй такої допомоги. У разі необхіднос-
ті продовження надання особі амбулаторної психіатричної 
допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-
психіатр повинен надіслати до суду за місцем проживання 
особи заяву про продовження надання їй амбулаторної пси-
хіатричної допомоги у примусовому порядку. Надання осо-
бі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів 
у разі видужання особи або такої зміни стану її психічного 
здоров’я, що не потребує надання амбулаторної психіатрич-
ної допомоги в примусовому порядку, або за рішенням суду 
про відмову в продовженні надання особі амбулаторної пси-
хіатричної допомоги в примусовому порядку. Клопотання 
про припинення надання особі амбулаторної психіатричної 
допомоги в примусовому порядку може направлятися до 
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суду особою, якій надається ця допомога та яка досягла 14 
річного віку, або її законним представником щодо особи, яка 
не досягла 14-річного віку, через 3 місяці з часу ухвалення 
судом рішення про надання або продовження надання особі 
такої допомоги. 

Госпіталізація до психіатричного закладу можлива 
лише щодо особи, яка страждає на психічний розлад, якщо 
її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних 
умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного 
розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні на-
міри вчинити дії, що представляють безпосередню небез-
пеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно 
задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який 
забезпечує її життєдіяльність, а також у випадках проведен-
ня експертизи стану психічного здоров’я особи або застосу-
вання до особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила 
суспільно небезпечне діяння, примусового заходу медично-
го характеру за відповідним рішенням суду. Особа віком до 
14 років (малолітня особа), госпіталізована до психіатрич-
ного закладу на прохання або за згодою їх законних пред-
ставників, підлягає обов’язковому (протягом 48 годин з часу 
госпіталізації) огляду комісією лікарів-психіатрів психіа-
тричного закладу для прийняття рішення про необхідність 
подальшого перебування її у психіатричному закладі та на-
дання їй стаціонарної психіатричної допомоги. При подаль-
шому перебуванні в психіатричному закладі особи віком 
до 14 років підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів 
не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про 
необхідність продовження чи припинення надання їм стаці-
онарної психіатричної допомоги. У разі виявлення комісією 
лікарів-психіатрів зловживань, допущених законними пред-
ставниками особи віком до 14 років (малолітньої особи), 
власник психіатричного закладу або уповноважений ним 
орган повідомляє про це органи опіки та піклування за міс-
цем проживання особи, яку було госпіталізовано. Виписка  
особи, добровільно госпіталізованої до психіатричного за-
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кладу, здійснюється за письмовою заявою цієї особи або її 
законного представника чи за рішенням лікаря-психіатра. 

Ст. 22 Закону встановлює порядок розгляду заяв про 
надання психіатричної допомоги у примусовому поряд-
ку. Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного 
огляду особи в примусовому порядку розглядається судом 
за місцем проживання цієї особи у 3-денний строк з дня її 
надходження. Заява представника психіатричного закла-
ду про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в 
примусовому порядку розглядається судом за місцем зна-
ходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня 
її надходження. Заяви лікаря-психіатра про надання особі 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку, про продовження надання особі амбулаторної психі-
атричної допомоги в примусовому порядку розглядаються 
судом за місцем проживання особи у 10-денний строк з дня 
їх надходження. Заяви представників психіатричних закла-
дів про продовження госпіталізації в примусовому порядку 
розглядаються судом за місцем знаходження психіатрично-
го закладу у 10-денний строк з дня їх надходження. 

Судові справи щодо надання психіатричної допомоги 
в примусовому порядку розглядаються в присутності осо-
би, щодо якої вирішується питання про надання їй такої 
допомоги. Участь при розгляді цих справ прокурора, ліка-
ря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що 
подав заяву, та законного представника осіб, щодо яких роз-
глядаються питання, пов’язані з наданням їм психіатричної 
допомоги, є обов’язковою. Особа, щодо якої суд розглядає 
справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку, має право на безоплатну правову допомогу протя-
гом розгляду справи в суді.

Ст. 23 Закону передбачає можливість розміщення осо-
би, яка страждає на психічний розлад до психоневрологіч-
ного закладу для соціального захисту або спеціального на-
вчання, підставою для якого, є для неповнолітнього віком до 
18 років заява батьків або іншого законного представника 
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та рішення органу опіки та піклування, прийняте на підста-
ві висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. 
Висновок повинен містити відомості про наявність у осо-
би психічного розладу та необхідність утримання її в пси-
хоневрологічному закладі для соціального захисту. Органи 
опіки та піклування повинні вживати заходи для охорони 
майнових інтересів особи, яка перебуває в психоневроло-
гічному закладі для соціального захисту. 

Підставою для розміщення до психоневрологічного 
закладу для спеціального навчання неповнолітнього віком 
до 18 років, який страждає на психічний розлад, є заява його 
батьків чи іншого законного представника та висновок ко-
місії за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога. Ви-
сновок повинен містити відомості про наявність у неповно-
літнього психічного розладу та необхідність його навчання 
в умовах психоневрологічного закладу для спеціального на-
вчання. Власник психоневрологічного закладу для соціаль-
ного захисту або спеціального навчання чи уповноважений 
ним орган зобов’язаний не рідше одного разу на рік орга-
нізовувати проведення огляду осіб, які перебувають у них, 
лікарською комісією за участю лікаря-психіатра, комісією 
за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога з метою 
вирішення питання щодо подальшого їх утримання у цих 
закладах або щодо можливості перегляду рішень про неді-
єздатність тих, хто такими визнаний. 

Переведення особи з психоневрологічного закладу для 
соціального захисту або спеціального навчання до навчаль-
ного закладу іншого типу здійснюється на підставі виснов-
ку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра, психолога 
і педагога про відсутність медичних показань для прожи-
вання особи у психоневрологічному закладі для соціального 
захисту або спеціального навчання. 

Підставою для виписки особи, яка не досягла 18 ро-
ків, з психоневрологічного закладу для соціального захисту 
або спеціального навчання є письмова заява законного пред-
ставника із зобов’язанням здійснення необхідного догляду 



83

Огляд законодавства з прав дитини. Практичний посібник

або рішення суду про незаконне поміщення особи до психо-
неврологічного закладу для соціального захисту або спеці-
ального навчання.

Особи, які не досягли 18-річного віку, яким надається 
психіатрична допомога, мають право на: 

−	 поважливе і гуманне ставлення, що виключає при-
ниження честі й гідності людини; 

−	 отримання інформації про свої права, пов’язані з 
наданням психіатричної допомоги; 

−	 одержання психіатричної та соціальної допомоги 
в умовах, що відповідають вимогам санітарного 
законодавства; 

−	 усі види медико-санітарної допомоги (у тому чис-
лі санаторно-курортне лікування) за медичними 
показаннями; 

−	 одержання психіатричної допомоги в найменш об-
межених, відповідно до їх психічного стану, умо-
вах, якщо можливо – за місцем проживання цих 
осіб, членів їх сім’ї, інших родичів або законних 
представників; 

−	 утримання в психіатричному закладі лише протя-
гом терміну, необхідного для обстеження та ліку-
вання; 

−	 попередню згоду або відмову в будь-який час від 
застосування нових методів діагностики і лікуван-
ня та лікарських засобів чи від участі у навчально-
му процесі; 

−	 безпечність надання психіатричної допомоги; 
−	 безоплатне надання медичної допомоги у держав-

них і комунальних закладах охорони здоров’я, а 
також безоплатне або на пільгових умовах забез-
печення лікарськими засобами та виробами ме-
дичного призначення в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

−	 безоплатну юридичну допомогу з питань, 
пов’язаних з наданням їм психіатричної допомо-
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ги; 
−	 після досягнення 14 років альтернативний, за влас-

ним бажанням, психіатричний огляд та залучення 
до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з пи-
тань надання психіатричної допомоги будь-якого 
фахівця, який бере участь у наданні психіатричної 
допомоги, за погодженням з ним; 

−	 збереження права на житлове приміщення за міс-
цем їх постійного проживання протягом часу на-
дання їм стаціонарної психіатричної допомоги; 

−	 особисту участь у судових засіданнях при вирі-
шенні питань, пов’язаних з наданням їм психіа-
тричної допомоги та обмеженням у зв’язку з цим 
їх прав; 

−	 відшкодування заподіяної їм шкоди або шкоди їх 
майну внаслідок незаконного поміщення до пси-
хіатричного закладу чи психоневрологічного за-
кладу для соціального захисту або спеціального 
навчання чи внаслідок незабезпечення безпечних 
умов надання психіатричної допомоги або роз-
голошення конфіденційних відомостей про стан 
психічного здоров’я і надання психіатричної до-
помоги; 

−	 одержання винагороди за фактично виконану ро-
боту нарівні з іншими громадянами. 

Особи під час перебування у психіатричному закладі 
мають право на: 

−	 спілкування з іншими особами, в тому числі з ад-
вокатом або іншим законним представником, без 
присутності сторонніх осіб згідно з правилами 
внутрішнього розпорядку психіатричного закла-
ду; 

−	 повідомлення будь-якої особи за своїм вибором 
про надання їй психіатричної допомоги; 

−	 забезпечення таємниці листування при відправці 
та отриманні будь-якої кореспонденції; 
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−	 доступ до засобів масової інформації; 
−	 дозвілля, заняття творчою діяльністю; 
−	 відправлення релігійних обрядів, додержання ре-

лігійних канонів;
−	 після досягнення 14 років звернення безпосеред-

ньо до керівника або завідуючого відділення пси-
хіатричного закладу з питань надання психіатрич-
ної допомоги, виписки з психіатричного закладу 
та додержання прав, передбачених цим Законом; 

−	 допомогу з загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування або отримання пенсії згід-
но з законодавством. 

Особи під час перебування у психіатричному закладі 
мають також права, які за рішенням лікаря-психіатра (ко-
місії лікарів-психіатрів) в інтересах захисту їх здоров’я чи 
безпеки, а також в інтересах здоров’я або безпеки інших 
осіб можуть бути обмежені: 

−	 приймати відвідувачів наодинці; 
−	 приймати і використовувати предмети повсякден-

ного вжитку; 
−	 перебувати на самоті. 
Рішення про обмеження прав осіб, яким надається 

психіатрична допомога, фіксується у медичній документа-
ції із зазначенням строку його дії та може бути оскаржене в 
суді. Забороняється залучення осіб, яким надається психіа-
трична допомога, до примусової праці. 

Права на одержання інформації у доступній формі про 
стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку за-
хворювання, про застосування методів діагностики та ліку-
вання, альтернативні методи лікування, можливий ризик та 
побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіа-
тричної допомоги, її права та передбачені цим Законом мож-
ливі обмеження цих прав при наданні психіатричної допомо-
ги щодо неповнолітнього віком до 15 років, мають їх законні 
представники. Особі, яка досягла 15 років, лікар зобов’язаний 
повідомити та роз’яснити зазначену інформацію. 
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Особа при наданні їй психіатричної допомоги або її 
законний представник має право на ознайомлення з історі-
єю хвороби та іншими документами, а також на отримання 
в письмовому вигляді будь-яких рішень щодо надання їй 
психіатричної допомоги. 

Зазначені вище законодавчі акти містять суперечності 
щодо виникнення в особи певних прав у медичній сфері, 
проте кожен з них передбачає можливість оскарження до 
суду дій та/або бездіяльності медичного персоналу, органу 
опіки та піклування, батьків або осіб, що їх замінюють, осо-
бою, якій виповнилось 14 років.

8.3. Трудові права неповнолітніх осіб, захист їх прав

Охорона праці – це система правових, соціально-еко-
номічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих 
на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у 
процесі трудової діяльності. Умови праці – стан безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища за основними ви-
дами економічної діяльності.

Конвенція ООН про права дитини визначає право 
дитини на захист від економічної експлуатації та від вико-
нання роботи, яка може становити небезпеку для її здоров’я, 
перешкоджати її фізичному, розумовому, духовному, мо-
ральному та соціальному розвитку. Конвенція ООН про 
права дитини зобов’язує держави-учасниці захищати дітей 
від експлуатації у будь-якій формі, здатній завдавати їм мо-
ральної, фізичної, психічної чи іншої шкоди (Ст. 6, 19, 24, 
27, 31, 32, 35, 36).

Регулювання трудових відносин на загальнодержав-
ному рівні відбувається на основі положень міжнародного 
права у цій сфері. У Ст. 43, 52 Конституції України вказано, 
що використання праці неповнолітніх осіб на небезпечних 
для їх здоров’я роботах забороняється, експлуатація дитини 
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переслідується згідно з законом.
У КЗпПУ, ЗУ «Про зайнятість населення», «Про охо-

рону праці», «Про охорону дитинства» та інших норматив-
но-правових документах нашої держави визначено норми, 
що стосуються праці неповнолітніх осіб.

Злочини, змістом яких є експлуатація неповноліт-
ніх шляхом використання їх праці, котра може зашкоди-
ти здоров’ю, фізичному розвитку або освітньому рівню 
дітей, передбачені Ст. 150 ККУ «Експуатація дітей» та  
Ст. 150-1 ККУ «Використання малолітньої дитини для за-
йняття жебрацтвом». 

Трудове законодавство України встановлює особли-
вості правового регулювання праці неповнолітніх осіб. Це 
зумовлено тим, що вони користуються додатковими пільга-
ми у зв’язку з фізіологічними, психологічними та віковими 
особливостями. Захист прав неповнолітніх у сфері трудових 
відносин гарантований нормами законодавства про працю. 
Зокрема, КЗпПУ передбачено ряд вимог, які забезпечують 
соціально-правовий захист осіб віком до 18 років.

Неповнолітні у трудових відносинах прирівнюються 
у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочо-
го часу, відпусток та деяких інших умов праці користують-
ся пільгами, встановленими законодавством України. При 
прийнятті на роботу випробування особам до 18 років не 
встановлюється. Для неповнолітніх скорочено тривалість 
робочого часу на 1 годину. Особи віком від 16 до 18 років 
працюють 36 годин на тиждень, тобто не більше 7 годин на 
день при 5-денному робочому тижні і 6 годин – при 6-ден-
ному, особи від 15 до 16 років – 24 години. Працівники ві-
ком 15-16 років, а також учні 14-15 років, що працюють під 
час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень. 
Тривалість робочого дня для таких осіб не може перевищу-
вати 4 години на день при 6-денному робочому тижні і до-
рівнювати 5 годинам при 5-денному. Дещо іншим є робочий 
час для неповнолітніх, які працюють протягом навчального 
року. Тривалість їх робочого часу не повинна перевищувати 
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половини відповідних максимальних норм скороченого ро-
бочого часу. Тобто, якщо працівнику 17 років і він працює 
під час навчання, то тривалість його робочого часу має бути 
не більшою 18 годин на тиждень (максимально допустима 
для його віку – 36 годин, відповідно половина – 18 годин). 
Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний 
час, до понаднормованих робіт, у вихідні дні. 

Відповідно до ЗУ «Про відпустки» для осіб віком до 
18 років встановлюється щорічна основна відпустка три-
валістю 31 день. При цьому, якщо за загальним правилом 
право на щорічні основну та додаткові відпустки повної 
тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6 
місяців безперервної роботи на даному підприємстві, то для 
неповнолітніх таке право виникає до настання 6-місячного 
терміну безперервної роботи на такому підприємстві. Для 
осіб, що не досягли 18 років, щорічні відпустки надають в 
зручний для них час. Крім цього, забороняється ненадання 
щорічних відпусток повної тривалості протягом 2-х років 
підряд, а також ненадання їх протягом робочого року осо-
бам віком до 18 років.

Не допускається прийняття на роботу осіб, молодших 
за 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його 
замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, 
які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктив-
ної праці допускається прийняття на роботу учнів загально-
освітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів для виконання легкої праці, що не зав-
дає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у віль-
ний від навчання час після досягнення ними 14-річного віку 
за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

На кожному підприємстві, в установі й організації ве-
деться спеціальний облік працівників, які не досягли 18-річ-
ного віку.

Виходячи також з вимог Закону «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я», усі особи до 18 ро-
ків приймаються на роботу лише після медичного огляду і 
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в подальшому, до досягнення 21 року, щорічно підлягають 
обов’язковому медичному оглядові, який організовується 
та проводиться за кошти власника або уповноваженого ним 
органу. При встановленні факту, що робота негативно впли-
ває на здоров’я неповнолітнього, він негайно звільняється 
з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу. При пе-
реведенні неповнолітніх на підставі медичного висновку на 
більш легку, але нижче оплачувану роботу, за неповнолітнім 
протягом двох тижнів зберігається попередній заробіток. 
Крім цього, у КЗпПУ зазначено, що забороняється залучати 
осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, 
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Власники і керівники підприємств, установ та орга-
нізацій зобов’язані забезпечити в їх діяльності виконання 
правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших ви-
мог щодо охорони здоров’я, передбачених законодавством. 
Власник зобов’язаний створити в кожному структурному 
підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до 
вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання 
прав працівників, гарантованих чинним законодавством.

Забороняється будь-яким способом обмежувати права 
неповнолітнього працівника вільно розпоряджатися своєю 
зарплатою. Заробітна плата працівникам молодше 18 років 
при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується 
в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій 
при повній тривалості щоденної роботи. Тобто скорочення 
робочого часу для неповнолітніх означає, що їх скорочений 
робочий час оплачується за тією ж тарифною ставкою (тим 
же посадовим окладом), що й нормальний робочий день до-
рослого працівника тієї ж спеціальності, кваліфікації та за 
інших рівних умов.

Для додаткового захисту трудових прав неповнолітніх 
законодавство встановлює, що звільнення працівників мо-
лодших 18 років з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу допускається, крім додержання загального по-
рядку звільнення, тільки за згодою зі службою у справах 
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дітей. Звільнення може відбутись на підставі:
−	 змін в організації виробництва і праці, в тому чис-

лі ліквідації, реорганізації, банкрутства або пере-
профілювання підприємства, скорочення чисель-
ності або штату працівників;

−	 виявлення невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі внаслідок недо-
статньої кваліфікації або стану здоров’я, які пере-
шкоджають продовженню даної роботи, а також в 
разі скасування допуску до державної таємниці, 
якщо виконання покладених на нього обов’язків 
вимагає доступу до державної таємниці;

−	 поновлення на роботі працівника, який раніше ви-
конував цю роботу;

−	 провадиться лише у виняткових випадках і не до-
пускається без працевлаштування.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а 
також державні органи та службові особи, на яких покладено 
нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 
осіб віком до 18 років, мають право вимагати розірвання тру-
дового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, 
коли продовження його чинності загрожує здоров’ю непо-
внолітнього або порушує його законні інтере си.

8.4. Особливості кримінальної відповідальності 
неповнолітніх осіб

Затримання та арешт неповнолітніх осіб застосову-
ється як винятковий захід і тільки у випадках та порядку, 
встановлених законом. Про затримання дитини відповідні 
органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх заміню-
ють, а також органи прокуратури. Забороняється утриман-
ня дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, 
арештованими чи засудженими особами. 

Не допускається застосування до дитини насильства, 
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погроз, інших незаконних дій з метою примушення її дати 
показання як свідка або визнання своєї вини. Примусові за-
ходи виховного характеру за вчинення дитиною злочину або 
в інших передбачених законом випадках застосовуються до 
неї лише судом. 

Захисту прав неповнолітніх у разі вчинення ними кри-
мінального правопорушення (злочину) приділяється особ-
лива увага.

Так, Кримінальний процесуальний кодекс України 
(в подальшому КПКУ) та Кримінальний кодекс України 
встановлює окремий перелік прав неповнолітніх осіб, види 
покарань та порядок кримінального провадження щодо не-
повнолітніх.

ККУ передбачає можливість звільнення неповноліт-
ньої особи, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості 
або необережний злочин середньої тяжкості, від криміналь-
ної відповідальності, якщо його виправлення можливе без 
застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до 
неповнолітнього примусові заходи виховного характеру. 
Примусові заходи виховного характеру суд застосовує і до 
особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кри-
мінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне 
діяння, яке передбачене ККУ. У разі ухилення неповноліт-
нього, що вчинив злочин, від застосування до нього приму-
сових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і 
він притягується до кримінальної відповідальності.

До неповнолітніх осіб, визнаних винними у вчиненні 
злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види 
покарань: 

−	 штраф застосовується лише до неповнолітніх, що 
мають самостійний дохід, власні кошти або май-
но, на яке може бути звернене стягнення. Розмір 
штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за який 
передбачено основне покарання лише у вигляді 
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, встановлюється судом за-
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лежно від тяжкості вчиненого злочину та з ураху-
ванням майнового стану неповнолітнього в межах 
до п’ятисот встановлених законодавством нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян. До 
неповнолітнього, що не має самостійного доходу, 
власних коштів або майна, на яке може бути звер-
нене стягнення, засудженого за вчинення злочину, 
за який передбачено основне покарання лише у 
вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, може бути засто-
совано покарання у вигляді громадських робіт або 
виправних робіт; 

−	 громадські роботи можуть бути призначені непов-
нолітній особі у віці від 16 до 18 років на строк 
від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають 
у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від 
нав чання чи основної роботи час. Тривалість ви-
конання даного виду покарання не може переви-
щувати двох годин на день; 

−	 виправні роботи можуть бути призначені неповно-
літньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи 
на строк від двох місяців до одного року. Із заро-
бітку неповнолітнього, засудженого до виправних 
робіт, здійснюється відрахування в доход держави 
в розмірі, встановленому вироком суду, в межах 
від п’яти до десяти відсотків; 

−	 арешт полягає у триманні неповнолітнього, який 
на момент постановлення вироку досяг 16 років,  
в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 
установах на строк від п’ятнадцяти до сорока 
п’яти діб; 

−	 позбавлення волі на певний строк. Покарання у виді 
позбавлення волі особам, які не досягли до вчинен-
ня злочину 18-тирічного віку, може бути призначе-
не на строк від шести місяців до десяти років, крім 
випадків, передбачених нижче. Неповнолітні, за-
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суджені до покарання у виді позбавлення волі, від-
бувають його у спеціальних виховних установах. 
Позбавлення волі не може бути призначене непо-
внолітній особі, яка вперше вчинила злочин неве-
ликої тяжкості. Покарання у вигляді позбавлення 
волі призначається неповнолітньому: вчинений 
повторно злочин невеликої тяжкості – на строк не 
більше одного року 6 місяців; за злочин середньої 
тяжкості – на строк не більше 4 років; за тяжкий 
злочин – на строк не більше 7 років; за особливо 
тяжкий злочин – на строк не більше 10 років; за 
особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним по-
збавленням життя людини, – на строк до 15 років. 

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові 
покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. 

При призначенні покарання неповнолітній особі суд, 
крім обставин, зазначених вище, враховує умови його життя 
та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші осо-
бливості особи. При призначенні покарання неповнолітньо-
му за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання 
у вигляді позбавлення волі не може перевищувати 15 років.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
застосовується до неповнолітніх застосовується на загаль-
них підставах та з врахуванням наступного: 

−	 звільнення від відбування покарання з випро-
буванням може бути застосоване до неповно-
літнього лише у разі його засудження до аре-
шту або позбавлення волі;

−	 іспитовий строк установлюється тривалістю 
від одного до двох років;

−	 у разі звільнення неповнолітнього від відбу-
вання покарання з випробуванням суд може по-
класти на окрему особу, за її згодою або на її 
прохання, обов’язок щодо нагляду за засудже-
ним та проведення з ним виховної роботи.
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Неповнолітня особа, яка вчинила злочин невеликої або 
середньої тяжкості, може бути звільнена судом від покаран-
ня, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 
подальшої бездоганної поведінки вона на момент постанов-
лення вироку не потребує застосування покарання. У цьому 
разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові за-
ходи виховного характеру: 

−	 застереження; 
−	 обмеження дозвілля і встановлення особливих ви-

мог до поведінки неповнолітнього; 
−	 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; 

−	 покладення на неповнолітнього, який досяг 
15-річного віку і має майно, кошти або заробіток, 
обов’язку відшкодування заподіяних майнових 
збитків; 

−	 направлення неповнолітнього до спеціальної нав-
чально-виховної установи для дітей і підлітків до 
його виправлення, але на строк, що не перевищує 
3-х років. Умови перебування в цих установах не-
повнолітніх та порядок їх залишення визначають-
ся законом. 

До неповнолітнього може бути застосовано кілька 
примусових заходів виховного характеру, що передбачені у 
Ч. 2 Ст. 5 ККУ. Тривалість заходів виховного характеру вста-
новлюється судом, який їх призначає. Суд може також ви-
знати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя 
в порядку, передбаченому законом. 

До осіб, які відбувають покарання у вигляді позбав-
лення волі за злочин, вчинений у віці до 18 років, може бути 
застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину. Умов-
но-дострокове звільнення від відбування покарання може 
бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою 
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та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення. 
До неповнолітніх не застосовується заміна невідбутої час-
тини покарання більш м’яким покаранням. 

8.5. Особливості кримінального провадження щодо 
неповнолітніх осіб

Порядок кримінального провадження щодо неповно-
літніх визначається загальними правилами КПКУ з ураху-
ванням особливостей, які розглянемо далі.

Участь захисника є обов’язковою у кримінальному 
провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачу-
ються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 
18 років, з моменту встановлення факту неповноліття або 
виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повно-
літньою (п. 1 Ч. 2 Ст. 52 КПКУ). 

Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрю-
ваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових за-
ходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося 
питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 
передбачається розгляд питання про видачу іноземній дер-
жаві (екстрадицію) (Ч. 1 Ст. 45 КПКУ).

 Захисником не може бути адвокат, відомості про якого 
не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або сто-
совно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться 
відомості про зупинення або припинення права на зайняття 
адвокатською діяльністю (Ч. 1, 2 Ст. 45 КПКУ).

Захисник може у будь-який момент бути залученим 
підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представника-
ми, а також іншими особами за проханням чи згодою підо-
зрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному про-
вадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані 
надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вар-
тою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або 
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особами, які можуть запросити захисника, а також надати 
можливість використати засоби зв’язку для запрошення за-
хисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані 
утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення 
конкретного захисника (Ч. 1 Ст. 48 КПКУ).

 Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані за-
безпечити участь захисника у кримінальному провадженні у 
випадках, якщо участь захисника є обов’язковою, а підозрю-
ваний, обвинувачений не залучив захисника. У цьому випадку 
слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд 
постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (уста-
нові), уповноваженому законом на надання безоплатної пра-
вової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту 
за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у 
постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному про-
вадженні. Постанова (ухвала) про доручення призначити ад-
воката негайно направляється відповідному органу (установі), 
уповноваженому законом на надання безоплатної правової до-
помоги, і є обов’язковою для негайного виконання. Невиконан-
ня, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) 
про доручення призначити адвоката несуть відповідальність, 
встановлену законом (Ст. 49 КПКУ).

Під час кримінального провадження щодо неповноліт-
нього, в тому числі під час провадження щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру, слідчий, проку-
рор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому 
участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, 
що найменше порушує звичайний уклад життя неповноліт-
нього та відповідає його віковим та психологічним особли-
востям, роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх 
значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті про-
цесуальних рішень та вживати всі інші заходи, спрямованих 
на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. Це 
положення застосовуються у кримінальному провадженні 
щодо кримінальних правопорушень, вчинених особами, які 
не досягли 18-річного віку.
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Під час досудового розслідування та судового розгля-
ду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітні-
ми особами, визначення загальних обставин, передбачених 
КПКУ, також з’ясовуються:

−	 повні і всебічні відомості про особу неповно-
літнього: його вік (число, місяць, рік народжен-
ня), стан здоров’я та рівень розвитку, інші со-
ціально-психологічні риси особи, які необхідно 
враховувати при індивідуалізації відповідаль-
ності чи обранні заходу виховного характеру. 
За наявності даних про розумову відсталість 
неповнолітнього, не пов’язану з психічною 
хворобою, повинно бути також з’ясовано, чи 
міг він повністю усвідомлювати значення своїх 
дій і в якій мірі міг керувати ними;

−	 ставлення неповнолітнього до вчиненого ним 
діяння;

−	 умови життя та виховання неповнолітнього;
−	 наявність дорослих підбурювачів та інших спі-

вучасників кримінального правопорушення.
У разі необхідності для вирішення питання про наяв-

ність у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
психічного захворювання чи затримки психічного розвитку 
та його здатності повністю або частково усвідомлювати зна-
чення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації при-
значається комплексна психолого-психіатрична експертиза. 
Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психоло-
гічних рис особи неповнолітнього підозрюваного чи об-
винуваченого, які необхідно враховувати при призначенні 
покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 
призначена психологічна експертиза.

При дослідженні умов життя та виховання непов-
нолітнього підозрюваного чи обвинуваченого належить 
з’ясувати:

−	 склад сім’ї неповнолітнього, психолочійний 
клімат в ній, взаємини між дорослими членами 
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сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків 
до виховання неповнолітнього, форми контр-
олю за його поведінкою, морально-побутові 
умови сім’ї;

−	 ситуацію в школі чи іншому навчальному за-
кладі або на виробництві, де навчається або 
працює неповнолітній, його ставлення до нав-
чання чи роботи, взаємини з вихователями, 
учителями, однолітками, характер і ефектив-
ність виховних заходів, які раніше застосовува-
лися до нього;

−	 зв’язки і поведінку неповнолітнього поза до-
мом, навчальним закладом та роботою.

Батьки або інші законні представники неповнолітньо-
го беруть участь у кримінальному провадженні за участю 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Законні 
представники викликаються в судове засідання. Їхнє непри-
буття не зупиняє судового провадження, крім випадків, коли 
суд визнає необхідною їх участь. Вони перебувають у залі 
судового засідання протягом усього судового проваджен-
ня, а в разі необхідності можуть бути допитані як свідки. У 
виняткових випадках, коли участь законного представника 
може завдати шкоди інтересам неповнолітнього підозрюва-
ного чи обвинуваченого, суд за його клопотанням, клопо-
танням прокурора чи за власною ініціативою своєю ухва-
лою має право обмежити участь законного представника у 
виконанні окремих процесуальних чи судових дій або усу-
нути його від участі у кримінальному провадженні і залучи-
ти замість нього іншого законного представника.

Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений по-
відомляється або викликається слідчим, прокурором, слід-
чим суддею чи судом через його батьків або інших законних 
представників. Інший порядок допускається лише в разі, 
якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час 
кримінального провадження.

Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваче-
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ного здійснюється у присутності захисника. Якщо неповно-
літній не досяг 16-річного віку або якщо неповнолітнього 
визнано розумово відсталим, на його допиті за рішенням 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотан-
ням захисника забезпечується участь законного представни-
ка, педагога чи психолога, а у разі необхідності – лікаря. До 
початку допиту законному представнику, педагогу, психоло-
гу або лікарю роз’яснюється їхнє право ставити запитання 
неповнолітньому підозрюваному чи обвинуваченому.

До неповнолітнього з урахуванням його вікових та пси-
хологічних особливостей, роду занять може бути застосовано 
один із запобіжних заходів, передбачених КПКУ. Затримання 
та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповно-
літнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачу-
ється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Про 
затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно спові-
щаються його батьки чи особи, які їх замінюють.

До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, 
крім загальних запобіжних заходів, може застосовуватися 
передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальни-
ків, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, 
– передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. Пе-
редання неповнолітнього підозрюваного чи обвинувачено-
го під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміні-
страції дитячої установи полягає у взятті на себе будь-ким 
із зазначених осіб або представником адміністрації дитячої 
установи письмового зобов’язання забезпечити прибуття 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а також його належ-
ну поведінку. Передання під нагляд батьків та інших осіб 
можливе лише за їхньої на це згоди та згоди неповноліт-
нього підозрюваного чи обвинуваченого. Особа, яка взяла 
зобов’язання про нагляд, має право відмовитися від подаль-
шого виконання цього зобов’язання, заздалегідь про це по-
відомивши. До передання неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого під нагляд суд зобов’язаний зібрати ві-
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домості про особу батьків, опікунів або піклувальників, їхні 
стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони мо-
жуть належно здійснювати нагляд за неповнолітнім. При ві-
дібранні зобов’язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, 
піклувальники, адміністрація дитячої установи попереджа-
ються про характер підозри чи обвинувачення неповноліт-
нього і про їхню відповідальність у разі порушення взятого 
на себе зобов’язання. При порушенні цього зобов’язання 
на батьків, опікунів і піклувальників накладається грошове 
стягнення від двох до п’яти розмірів мінімальної заробітної 
плати. Питання передання неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклуваль-
ників або адміністрації дитячої установи розглядається за 
клопотанням прокурора за правилами обрання запобіжного 
заходу або за клопотанням сторони захисту під час розгляду 
питання про обрання запобіжного заходу.

Суд, вислухавши думку прокурора, захисника і закон-
ного представника неповнолітнього обвинуваченого, має 
право своєю ухвалою видалити його із залу судового засі-
дання на час дослідження обставин, що можуть негативно 
вплинути на нього. Після повернення неповнолітнього об-
винуваченого головуючий знайомить його з результатами 
дослідження обставин, проведеного за його відсутності, 
і надає йому можливість поставити запитання особам, які 
були допитані за його відсутності.

Про час і місце судового розгляду за участю неповно-
літнього обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу 
у справах дітей та кримінальну міліцію у справах дітей. Суд 
має право також викликати в судове засідання представни-
ків цих установ. Представники служби у справах дітей та 
кримінальної міліції у справах дітей мають право заявляти 
клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвину-
ваченому, його законному представнику, потерпілому, свід-
кам, експерту і спеціалісту, висловлювати думку з приводу 
найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою 
його перевиховання.
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Якщо під час досудового розслідування прокурор ді-
йде висновку про можливість виправлення неповнолітньо-
го, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального 
проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного 
злочину середньої тяжкості без застосування кримінально-
го покарання, він складає клопотання про застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів ви-
ховного характеру і надсилає його до суду. Клопотання про 
застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусо-
вих заходів виховного характеру може бути складене і наді-
слане до суду за умови, що неповнолітній обвинувачений 
та його законний представник проти цього не заперечують. 
Під час судового розгляду суд може прийняти рішення про 
застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусо-
вих заходів виховного характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування приму-
сових заходів виховного характеру здійснюється внаслідок 
вчинення особою, яка після досягнення 11-річного віку до 
досягнення віку, з якого може наставати кримінальна від-
повідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом Украї-
ни про кримінальну відповідальність. Під час досудового 
розслідування проводяться необхідні процесуальні дії для 
з’ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діян-
ня та особи неповнолітнього. Участь захисника у криміналь-
ному провадженні є обов’язковою. За наявності достатніх 
підстав вважати, що особа, яка після досягнення 11-річного 
віку до досягнення віку, з якого може наставати криміналь-
на відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 
що підпадає під ознаки діяння, за яке ККУ передбачено по-
карання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років, 
вона може бути поміщена у приймальник-розподільник для 
дітей на строк до 30 днів на підставі ухвали слідчого суд-
ді, суду, постановленої за клопотанням прокурора згідно з 
правилами, передбаченими для обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою. Строк тримання особи у 
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приймальнику-розподільнику для дітей може бути продов-
жено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до 30 днів. 
Питання скасування чи продовження строку тримання осо-
би у приймальнику-розподільнику для дітей вирішується в 
порядку, передбаченому для скасування запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою або продовження строку 
тримання під вартою відповідно. Судовий розгляд здійсню-
ється в судовому засіданні за участю прокурора, законного 
представника, захисника та представників служби у спра-
вах дітей і кримінальної міліції у справах дітей, якщо вони 
з’явилися або були викликані в судове засідання. Судовий 
розгляд завершується постановленням ухвали про засто-
сування примусових заходів виховного характеру або про 
відмову в їх застосуванні. Під час постановлення ухвали в 
кримінальному провадженні щодо застосування примусо-
вих заходів виховного характеру суд з’ясовує такі питання:

−	 чи мало місце суспільно небезпечне діяння;
−	 чи вчинено це діяння неповнолітнім у віці від 11 

років до настання віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність за це діяння;

−	 чи необхідно застосувати до нього примусовий 
захід виховного характеру; і якщо необхідно, то 
який саме.

Якщо під час судового розгляду не буде доведено од-
нієї з передбачених обставин, суд зобов’язаний постановити 
ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів ви-
ховного характеру і закрити кримінальне провадження. При 
застосуванні до неповнолітнього примусового заходу у ви-
гляді направлення до спеціального навчально-виховного за-
кладу на кримінальну міліцію у справах дітей покладається 
обов’язок доставити неповнолітнього до спеціального нав-
чально-виховного закладу. Ухвалою суду, в межах терито-
ріальної юрисдикції якого знаходиться спеціальна навчаль-
но-виховна установа, неповнолітній може бути достроково 
звільнений від примусового заходу виховного характеру. 
Ухвала суду може бути постановлена за наслідками кло-
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потання неповнолітнього, його захисника, законного пред-
ставника або прокурора, якщо поведінка неповнолітнього 
під час перебування у навчально-виховній установі свід-
чить про його перевиховання. Під час розгляду клопотан-
ня суд з’ясовує думку ради спеціальної навчально-виховної 
установи, в якій перебуває неповнолітній, щодо можливості 
його дострокового звільнення від примусового заходу ви-
ховного характеру.

Законодавством передбачені заходи щодо профілакти-
ки кримінальної поведінки неповнолітніх та захисту прав 
останніх, для чого підрозділи органів внутрішніх справ, які 
уповноважені на роботу з неповнолітніми, зобов’язані: 

−	 вести облік правопорушників, що не досягли 18 
років, у тому числі звільнених зі спеціальних ви-
ховних установ, з метою проведення профілак-
тичної роботи, інформувати відповідні служби у 
справах дітей стосовно цих дітей; 

−	 повертати до місця постійного проживання, на-
вчання або направляти до спеціальних установ 
для дітей у термін не більше восьми годин з мо-
менту виявлення дітей, яких було підкинуто, або 
які заблукали, або залишили сім’ю чи навчально-
виховні заклади; 

−	 викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опі-
кунів (піклувальників), а також інших осіб у спра-
вах та інших матеріалах про правопорушення і у 
разі ухилення без поважних причин від явки за ви-
кликом – піддавати їх приводу; 

−	 відвідувати правопорушників, що не досягли 18 
років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, 
проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновите-
лями) або опікунами (піклувальниками);

−	 отримувати від підприємств, установ та організа-
цій незалежно від форм власності відомості, необ-
хідні у зв’язку з матеріалами про правопорушен-
ня, що перебувають у її провадженні; 
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−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей, які залишилися 
без опіки та піклування, на період до передачі їх 
законним представникам або до влаштування в 
установленому порядку, але не більше 8 годин; 

−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, 
які підозрюються у вчиненні суспільно небезпеч-
них діянь, за які ККУ передбачено покарання у ви-
гляді позбавлення волі до 5 років або більш м’яке 
покарання, і які не досягли віку, з якого за такі ді-
яння особи підлягають кримінальній відповідаль-
ності, – до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які 
їх замінюють, або адміністрації навчального чи 
іншого дитячого закладу, в якому постійно прожи-
ває ця дитина, але не більше 8 годин; 

−	 затримувати і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, 
які підозрюються у вчиненні суспільно небезпеч-
них діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які 
ККУ передбачено покарання у вигляді позбавлен-
ня волі понад 5 років, і які не досягли віку, з яко-
го за такі діяння особи підлягають кримінальній 
відповідальності, – до доставлення їх до суду для 
вирішення питання про поміщення їх у приймаль-
ники-розподільники для дітей, але не більше 12 
годин з моменту їх затримання; 

−	 здійснювати згідно з чинним законодавством 
гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з 
метою розкриття кримінальних правопорушень, 
вчинених дітьми або за їх участю; 

−	 виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в 
антигромадську діяльність; 

−	 проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії 
відповідно до кримінального процесуального за-
конодавства; 
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−	 проводити за наявності законних підстав огляд ді-
тей, речей, які є при них, транспортних засобів;

−	 вилучати документи і предмети, що можуть бути 
речовими доказами правопорушення або викорис-
тані на шкоду здоров’ю дітей;

−	 складати протоколи про адміністративні правопо-
рушення дітей, а також їх батьків (усиновлювачів) 
або опікунів (піклувальників), які не виконують 
обов’язків щодо виховання і навчання дітей, ін-
формувати відповідні служби у справах дітей; 

−	 вносити підприємствам, установам та організаці-
ям незалежно від форм власності обов’язкові для 
розгляду подання про необхідність усунення при-
чин та умов, що сприяють вчиненню правопору-
шень дітьми; 

−	 доставляти в органи внутрішніх справ на строк до 
8 годин дітей, які вчинили адміністративне право-
порушення, але не досягли віку, з якого настає ад-
міністративна відповідальність, для встановлення 
особи, обставин вчинення правопорушення та пе-
редачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або 
у притулки для дітей служб у справах дітей; 

−	 після встановлення особи дитини невідкладно 
сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про 
адміністративне затримання дитини, а в разі вчи-
нення кримінального правопорушення також ін-
формувати органи прокуратури; 

−	 інформувати відповідні служби у справах дітей 
про дітей, які затримані чи яким повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; 

−	 здійснювати відповідно до законодавства заходи 
соціального патронажу щодо дітей, які відбували 
покарання у вигляді позбавлення волі на певний 
строк; 

−	 вести облік правопорушників, що не досягли 18 
років, які потребують медичної допомоги, у тому 
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числі звільнених із спеціальних виховних уста-
нов, з метою проведення профілактичної роботи, 
інформувати відповідні служби у справах дітей 
стосовно цих дітей.
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9. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПАСПОРТА 

Паспорт громадянина України (далі – паспорт) вида-
ється територіальними підрозділами Державної міграційної 
служби України (далі – територіальні підрозділи) за місцем 
проживання кожному громадянинові України після досяг-
нення 16-річного віку, а надалі в разі необхідності обміню-
ється, видається замість втраченого, викраденого або зіпсо-
ваного.

Бездомним громадянам паспорти видаються також за 
місцем перебування.

Видача та обмін паспорта проводяться в місячний 
строк.

Для оформлення паспорта особа подає:
−	 заяву про видачу паспорта (далі – заява);
−	 свідоцтво про народження;
−	 дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
−	 платіжний документ з відміткою банку про сплату 

державного мита або копію документа про звіль-
нення від сплати державного мита;

−	 довідку про реєстрацію особи громадянином 
України або свідоцтво про належність до грома-
дянства України, а в необхідних випадках –інші 
документи, визначені Ст. 5 ЗУ «Про громадян-
ство України» (за необхідності);

−	 посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, 
видане відповідним центром обліку бездомних 
осіб (для бездомних осіб).

Оригінали документів повертаються особі після при-
йняття заяви до розгляду.

Заява та інші документи, необхідні для оформлення 
або обміну паспорта, подаються заявником до територіаль-
них підрозділів за місцем проживання, а після утворення 
центрів надання адміністративних послуг (далі – центр) – 
до відповідного центру.

Особи, які утримуються під вартою, засуджені до аре-
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шту, до позбавлення або обмеження волі, подають заяви че-
рез адміністрацію відповідної установи виконання покарань 
або слідчого ізолятора.

Під час прийняття заяви та інших документів праців-
ники територіальних підрозділів або адміністратори цент-
рів перевіряють правильність заповнення заяви та її відпо-
відність наданим документам.

У разі, коли особа у заяві відтворює своє ім’я укра-
їнською мовою відповідно до її національної традиції, 
правильність відтворення імені особи, яка народилася за 
межами України, або особи, яка народилася в Україні і має 
свідоцтво про народження, заповнене російською мовою, не 
перевіряється.

Якщо особа, яка народилася в Україні, має свідоцтво 
про народження, видане в Україні, в якому її ім’я відтворе-
но відповідно до української національної традиції, і бажає 
отримати паспорт із відтворенням свого імені відповідно до 
своєї національної традиції, особі рекомендується зверну-
тися до органу державної реєстрації актів цивільного стану 
із заявою про зміну імені.

У такому випадку паспорт оформляється на підставі 
свідоцтва про зміну імені.
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10. Перелік нормативно-правових актів, які було 
використано при підготовці видання:

Конвенція ООН про права дитини
Конституція України
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Сімейний кодекс України
Кримінальний кодекс України
Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс законів про працю України
Житловий кодекс України
Закон України «Про основи законодавства про охорону 
здоров’я»
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про прокуратуру»
Закон України «Про відпустки»
Постанова Кабінету Міністрів України про питання діяль-
ності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини
Положення про медичний огляд працівників певних катего-
рій, затверджений Наказом МОЗ України
Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина Украї-
ни, затверджений Наказом МВС України

Тексти нормативно-правових актів відповідають 
офіційним даним на 25 травня 2014 року.
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