
 

 

 

 
Тема 8. Захист прав дітей 

 
Хто така дитина? 
  
 Правове визначення поняття “діти” у вітчизняному законодавства з’явилося у 2001 році. 
Поняття “діти” визначено так, як це подано в Конвенції ООН про права дитини: “Дитиною є кожна 
людська істота до досягнення нею 18-річного віку”. Сімейний кодекс України у 2002 році вводить 
поняття “малолітня (від народження до 14 років) та неповнолітня (від 14 до 18 років) дитина”.  
 Діти є членами громади. Як правило вони становлять п’яту-шосту частину громади. Для 
створення спроможної громади важлива перспектива, здатність громади розвиватися. Отже, в 
першу чергу треба орієнтуватися не на загальну кількість населення, а на кількість у громаді молоді 
та дітей, бо там, де є молодь і діти, там є перспектива розвитку.  
 Діти мають свої права, як особлива група. Право на життя, на освіту, на охорону здоров’я, 
на розвиток, на відпочинок, на правосуддя, на батьківську турботу та піклування, на сім’ю, на захист 
з боку громади й держави тощо. 
 Порушення прав дитини в Україні досить часте явище. Права дитини можуть бути порушені 
батьками, однолітками, які часто знущаються один над одним, третіми особами. 
 Сучасна суспільна та юридична думка базується на тому, що дитина повинна виховуватись 
у сім'ї й ніщо не може замінити дитині сім'ю. Саме батькам надається переважне право особистого 
виховання дітей, вибору форм та методів виховання, якщо останні не суперечать закону та 
моральним засадам суспільства. 
 
Шляхи захисту прав дитини: 
 
- самозахист дитини; 
- захист з боку батьків; 
- звернення до органів опіки та піклування; 
- звернення до суду; 
- звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування; 
- звернення до громадських організацій. 
 
 Одним із таких органів, на який покладено функції захисту прав і законних інтересів дитини, 
є орган опіки та піклування. 
 Чинне законодавство визначає, що органами опіки та піклування є виконавчі органи 
міських, районних у місті, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаної територіальної громади. 
Окрім покладених на них повноважень щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, органи опіки та піклування забезпечують захист особистих, майнових та житлових прав 
усіх дітей – членів громади. 
 Іншими словами - орган опіки та піклування – це виконком місцевої ради у всій сукупності 
його структурних підрозділів. Безпосереднє ведення справ і координація діяльності із забезпечення 
захисту прав дітей, покладається на службу у справах дітей, щодо повнолітніх – на управління 
соціального захисту. Дорадчий орган із питань дітей - комісія з питань захисту прав дитини, із питань 
повнолітніх – опікунська рада. 
 У сучасних умовах, коли виникають певні складнощі в організації судочинства, значення 
органу опіки та піклування неабияк зростає. Насамперед – через повноваження останнього 



 

 

приймати конче необхідні рішення у позасудовому порядку. Наприклад, за законом, спори між 
батьками щодо спілкування з дитиною може вирішувати суд, а може і орган опіки та піклування. В 
умовах, коли суди перевантажені і розгляд справ затягується, дедалі більше батьків із такими 
питаннями звертаються до органу опіки та піклування. І тільки у разі незгоди із прийнятим рішенням 
– звертаються до суду. 
 
Поширені послуги у сфері захисту прав дітей, які можуть надаватись через ЦНАП 
 
 За заявою матері, батька органи опіки та піклування розглядають справи щодо: 
- визначення або зміна власного імені або прізвища дитини; 
- визначення способу участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо; 
- визначення місця проживання малолітньої дитини; 
- надання психіатричної допомоги дитині без згоди одного з батьків; 
- надання дозволів на здійснення правочинів щодо рухомого  і нерухомого майна, право 
користування або власності яким має дитина. 
 Для розв'язання спорів, що виникають між батьками, один з батьків подає за місцем 
проживання дитини: 
- заяву;  
- копію паспорта; 
- довідку з місця реєстрації (проживання); 
- копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу; 
- копію свідоцтва про народження дитини; 
- довідку з місця навчання, виховання дитини. 
 
Алгоритм надання послуги для працівника ЦНАП: 
прийом заяви та документів працівником ЦНАП, перевірка документів та поданої заяви. У заяві 
мають бути зазначені обставини відсутності згоди одного з батьків, причини ухилення від виконання 
батьківських обов’язків. Завіряння заяви адміністратором ЦНАП; 
- формування та реєстрація вхідного пакету документів, видрук опису передачі документів. Варто 
відзначити позитивний досвід окремих ЦНАП, яким вдалось налагодити одночасне формування 
листів-запитів на відділ освіти щодо надання інформації про участь батьків у вихованні дитини та на 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо надання висновку оцінки потреб сім’ї; 

- передача справи суб’єкту надання послуги (не пізніше наступного робочого дня); 

- суб’єкт надання послуги перевіряє документи, проводить бесіду з батьками, обстежує умови 
проживання кожного з них. Орган опіки та піклування ухвалює відповідне рішення та передає у 
ЦНАП; 

- в день отримання документів, працівник ЦНАП закриває справу та телекомунікаційними засобами 
інформує заявника про готовність послуги. Видача результату послуги заявнику. 

 

Типові проблеми 

 Дана група адміністративних послуг активно надається у великих містах.  В об’єднаних 
територіальних громадах ці послуги є малоактивні, а подекуди і взагалі не актуальні. Це пов’язано в 
першу чергу із законодавчим врегулюванням взаємодії між РДА і ТГ на перехідному періоді 
передачі повноважень стосовно дітей. 



 

 

 Також важливим питанням є кількість дитячого населення у громаді. Якщо громада 
кількатисячна, то має бути створено і службу у справах дітей, і центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Якщо чисельність дітей у громаді не перевищує однієї тисячі, ТГ не має можливості 
створювати окремі структурні підрозділи. У таких випадках, як правило, призначаються 
уповноважені посадові особи, у посадових обов’язках яких зазначається, що вони виконують 
повноваження служб у справах дітей або центрів соціальних служб. 

 Кожна третя дитина, яка є мешканцем громади, так чи інакше потребує послуг, які належать 
до компетенції органу опіки та піклування. Тому, чим швидше громада візьме на себе такі функції, 
тим швидше зможе ефективно  представляють інтереси дітей як членів своєї громади. 

 

Законодавство 

1. Конвенція ООН про права дитини. 

2. Цивільний Кодекс України. 

3. Сімейний Кодекс України. 

4. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 “Порядок провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав 


