
Лекція 64. 

 Тема: Опіка, піклування та патронат над дітьми. 

План 

1. Поняття і значення опіки та піклування. 

2. Встановлення опіки та піклування. 

3. Права і обов'язки суб'єктів правовідносин з опіки та піклування. 

4. Припинення опіки (піклування). 

5. Патронат над дітьми. 

1. Поняття і значення опіки та піклування. 

Охорона дитинства в Україні визнається загальнонаціональним пріоритетом і 

здійснюється з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, 

освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Основними законодавчими актами, що 

забезпечують втілення в життя поставленої мети є: Конституція України, Закон України 

"Про охорону дитинства", Сімейний кодекс України, Правила опіки та піклування (далі 

- Правила). 

У світлі зазначеного пріоритету особливої турботи потребують:  

 діти-сироти; діти, в яких померли чи загинули батьки; 

 діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які залишилися без 

піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібрані у батьків без 

позбавлення батьківських прав; 

 діти, батьки яких визнані безвісно відсутніми або недієздатними, оголошені 

померлими, відбувають покарання у місцях позбавлення волі або перебувають під 

вартою на час слідства, або в розшуку в зв'язку з ухиленням від сплати аліментів та 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;  

 діти, батькам яких тривала хвороба перешкоджає виконувати свої 

батьківські обов'язки; а також підкинуті діти; діти, батьки яких невідомі; 

 діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти. 

Безпритульні діти - це діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або 

дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання. 

Для вирішення питань, пов'язаних з утриманням і вихованням дітей, які опинились у 

несприятливих умовах, держава створила спеціальні органи - органи опіки та 

піклування. Такими органами є: районні, районні в містах Києві та Севастополі 

державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, 

селищних рад. Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у 

межах їх компетенції на відповідні відділи й управління місцевої державної 

адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських 

чи районних у містах рад. 

Органи освіти здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та передачі 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-

інтернатів різних профілів, на усиновлення, під опіку (піклування), а також діяльність з 

інших питань, що належать до їх компетенції. 

Органи у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх здійснюють 

діяльність з питань виявлення, обліку, та тимчасового влаштування безпритульних 

дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

утримуються в державних дитячих закладах, на виховання в сім'ї, а також діяльність з 

інших питань, що належать до їх компетенції. 



У селищах і селах справами опіки і піклування безпосередньо відають виконавчі 

комітети сільських і селищних рад. 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

працівники Міністерства внутрішніх справ України, працівники органів соціального 

захисту населення, житлово-експлуатаційних органів, навчальних закладів, інших 

організацій, а також громадяни, яким стало відомо про факт залишення дитини без 

опіки (піклування) батьків, зобов'язані негайно повідомити про це органи опіки та 

піклування за місцем знаходження дитини. 

Діяльність інших, крім органів опіки і піклування, юридичних і фізичних осіб по 

виявленню і влаштуванню дітей, які залишились без батьківського піклування, законом 

не передбачена. 

Законодавством визначено різні форми державної турботи про дітей, які 

залишились без батьківського піклування. Це - опіка і піклування, усиновлення, 

влаштування дітей на виховання в сім'ї громадян (патронат), у будинки дитини, дитячі 

будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне 

утримання. Основною метою діяльності всіх перелічених закладів є створення їх 

вихованцям необхідних умов для всебічного і гармонійного розвитку, підготовки для 

самостійного життя і праці. Опіка та піклування в сімейному праві - це така форма 

передачі дітей, які внаслідок тих чи інших обставин лишилися без батьківського 

піклування, іншим особам, що має на меті їх виховання, захист їх особистих і майнових 

прав, охорону інших інтересів. 

Опіка і піклування має як спільні, так і відмінні риси з іншими інститутами 

передачі дітей на виховання та для захисту їх інтересів. Для порівняння візьмімо 

інститут усиновлення. Спільним для цих інститутів є обов'язки опікуна (піклувальника) 

і усиновителя щодо виховання та захисту інтересів переданих їм дітей. Опікун 

(піклувальник), як і усиновитель, виконують замість дітей і в їх інтересах відповідні дії 

або дають згоду (дозвіл) на виконання ними цих дій. На опікунів (піклувальників) і 

усиновителів покладається обов'язок представляти інтереси підопічних (усиновлених) 

дітей в усіх державних і громадських організаціях, якщо виникає у цьому необхідність. 

Опікуни (піклувальники) та усиновителі відповідають за шкоду, заподіяну підопічним 

(усиновленим), якщо не доведуть, що шкода настала не з їх вини. 

Але опіка (піклування) не породжують, подібно усиновленню, між дітьми і 

опікунами (піклувальниками), членами їх сімей, відносин, аналогічних за своєю 

природою відносинам батьків і дітей. Усиновлення є підставою для виникнення як 

особистих, так і майнових відносин між усиновителем і усиновленим, а опіка 

(піклування), як правило, породжує немайнові відносини між опікуном 

(піклувальником) і підопічним. 

Опіка і піклування - міжгалузеві інститути. Вони є одночасно інститутами 

адміністративного, цивільного і сімейного права. Опіка і піклування є інститутами 

цивільного права тоді, коліт у передбачених законом випадках установлюються над 

неповнолітніми особами або майном осіб, визнаних безвісно відсутніми. 

2. Встановлення опіки та піклування 

Для виникнення опіки і піклування в сімейному праві необхідні об'єктивно-

матеріальні, морально-етичні та юридичні передумови. Об'єктивно-матеріальні 

передумови складаються з об'єктивного розвитку матеріального світу, з необхідності 

виховання та захисту дітей, які залишились без батьківського піклування. Природа 



влаштована таким чином, що дитина до досягнення нею певного віку потребує 

виховання, утримання та захисту. 

Ці функції, як правило, здійснюють батьки дитини. Але в силу різних обставин 

діти можуть залишатись без батьківського піклування. Тоді й виникає об'єктивна 

необхідність вирішувати питання про покладання перелічених функцій на інших осіб - 

опікунів чи піклувальників. Вирішення цих проблем і взяла на себе держава, створивши 

в системі органів місцевого самоврядування органи опіки і піклування. 

Морально-етичні передумови виявляються в тому, що суспільство в цілому співчуває і 

жаліє дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування, та прагне 

всіляко допомогти їм. З давніх давен людинолюбство, співчуття і турбота про людей, 

які опинились в несприятливих умовах, називали філантропією, а людина, яка 

присвятила себе філантропії - філантропом. 

Але ці бажання та наміри не завжди в силу різних обставин знаходять практичне 

застосування. Так звані добровільні вихователі часто втрачають відчуття 

доброзичливості до осіб, яких вони взялися виховувати, порушують їх права, 

використовують свою "доброзичливість" для досягнення певної корисливої мети. Щоб 

попередити настання таких наслідків, держава взяла під свій контроль відносини, 

пов'язані з вихованням та утриманням дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Про морально-етичні передумови інституту опіки та піклування свідчить п. 2 ст. 244 СК 

України, в якому зазначено, що при призначенні дитині опікуна або піклувальника 

органом опіки і піклування враховуються особисті якості особи, а також бажання самої 

дитини, якщо це можливо. Виходячи з цього, переважне право серед кількох осіб, які 

бажають стати опікуном чи піклувальником над однією і тією ж дитиною, надається: 

- родичам дитини незалежно від місця їх проживання; 

- особам, у сім'ї яких проживає дитина на час, коли стосовно неї виникли підстави 

щодо встановлення опіки чи піклування. При цьому, за умови досягнення дитиною 

десяти років враховуються побажання її самої (п. 3.1 Правил). 

Наявність об'єктивно-матеріальних та морально-етичних передумов ще не створює 

юридичних зв'язків між дитиною і її вихователем. Для їх виникнення необхідна 

наявність і юридичних підстав. До таких підстав належать: 

а) наявність правових норм, що регулюють порядок встановлення, здійснення та 

припинення опіки і піклування; 

б) правосуб'єктність учасників відносин з опіки та піклування; 

в) юридичні факти, з якими закон пов'язує виникнення і розвиток правовідносин 

з опіки і піклування. 

Про наявність правових норм, які регулюють відносини з опіки та піклування 

йшлося в § 1 цієї глави. 

Зупинімося на характеристиці інших юридичних підстав, необхідних для 

виникнення опіки і піклування. 

Правосуб'єктність у сімейному правовідношенні - це здатність (об'єктивна 

необхідність) особи бути учасником право-відношення з опіки та піклування і носієм 

прав та обов'язків, що випливають з нього. 

Стосовно сімейно-правового інституту опіки і піклування повинна оцінюватись 

правосуб'єктність опікуна (піклувальника), підопічної дитини та органу опіки і 

піклування. 

У п. 1 ст. 244 СК зазначено, що опікуном (піклувальником) дитини може бути за 

її згодою повнолітня дієздатна особа. Але наявності дієздатності та згоди претендента 



в опікуни (піклувальники) ще не достатньо, щоб бути призначеним опікуном 

(піклувальником). Закон визначає осіб, які не можуть бути опікуном (піклувальником) 

дитини - це особи, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами; 

особи, позбавлені батьківських прав; а також особи, інтереси яких суперечать інтересам 

дитини (п. 3 ст. 244 СК). 

Враховуючи морально-етичну передумову інституту опіки і піклування, 

зазначений в п. 3 ст. 244 СК перелік заборон щодо осіб, які не можуть бути 

призначеними опікунами (піклувальниками) занадто умовний і недостатньо 

визначений. На практиці можуть виникати ускладнення з приводу визначення особи, 

інтереси якої суперечать інтересам дитини. Крім того, не ясно, чи можуть бути 

опікунами (піклувальниками) особи: від яких відібрали дитину без позбавлення їх 

батьківських прав (ст. 170 СК); які були усиновлювачами дитини, але усиновлення було 

скасоване з їхньої вини; які раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини 

опіка (піклування) була припинена. Можуть виникати й інші ускладнення при 

застосуванні цієї статті. 

Враховуючи, що ст. 244 СК за своїм змістом майже співпадає зі ст. 140 КпШС 

1969 р. і те, що поряд з названим Кодексом діяли Правила, можна дійти висновку, що 

подібні норми діятимуть і в подальшому. 

Згідно з п. 3.2 Правил опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які: 

- не досягли 18 років; 

- визнані у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено 

дієздатними; 

- перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних 

закладах; 

- раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було 

припинено; 

- позбавлені батьківських прав; 

- інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню; 

- засудженні за скоєння тяжкого злочину. Як видно, не можуть бути 

призначеними опікуном чи піклувальником громадяни, які: 

- самі потребують опіки та піклування; 

- позбавлені батьківських прав або скоїли дії, які свідчать про нездатність 

виховувати навіть своїх дітей; 

- виявляють неприязнь до майбутньої підопічної особи. 

Таким чином, правосуб'єктність опікуна (піклувальника) визначається наявністю 

правових норм, природним станом та певними морально-етичними якостями. 

Правосуб'єктність підопічного у сімейному правовідношенні визначається: 

по-перше, наявністю правових норм, що визначають його правовий стан; 

по-друге, тим, що він є дитиною;по-третє, тим, що він залишився без 

батьківського піклування. 

При призначенні опікуна (піклувальника) над дитиною, якій виповнилося 10 

років, враховується бажання цієї дитини. 

Правосуб'єктність органу, який прийняв рішення про призначення опікуна 

(піклувальника), визначається не сімейним, а адміністративним правом, у силу чого її 

називають адміністративною правосуб'єктністю. В основі цієї правосуб'єктності лежать 

повноваження органу опіки і піклування щодо: 

- призначення опікуна (піклувальника); 



- контролю за дотриманням прав дитини, над якою встановлена опіка 

(піклування); 

- звільнення опікуна (піклувальника) дитини від його обов'язків; 

- вирішення згідно з чинним законодавством питань щодо грошових виплат дітям, 

які перебувають під опікою; 

- розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників); 

- вжиття заходів щодо захисту особистих та майнових прав дітей, які перебувають 

під опікою (піклуванням); 

- здійснення іншої діяльності щодо забезпечення прав та інтересів дітей, які 

потребують опіки (піклування) (п. 1.7 Правил). 

Правовідносини з опіки та піклування виникають на підставі певних чинників. 

Такими чинниками є: 

- залишення дитини без батьківського піклування (факт смерті батьків, визнання 

їх недієздатними тощо); 

- досягнення дитиною певного віку (опіка встановлюється над дитиною, яка 

досягла 14 років, а піклування - над дитиною у віці від 14 до 18 років); 

- згода особи бути опікуном (піклувальником) дитини; 

- рішення органу опіки і піклування про призначення опікуна (піклувальника). 

Це - необхідні факти, без настання яких відносини з опіки і піклування не 

виникають. При цьому треба мати на увазі, що кожний із перелічених фактів окремого 

самостійного правового значення не має. Як юридичний факт виступає певна 

сукупність фактів, що становлять цілісне явище. Так, відсутність рішення 

уповноваженого органу про встановлення опіки (піклування) над дитиною за наявності 

інших фактів не породжує сімейно-правових відносин з опіки та піклування. 

Юридичні факти не тільки обумовлюють виникнення відносин з опіки і піклування, але 

також є базою для подальшого їх розвитку. Важливого значення в цьому розвитку 

набувають такі види юридичних фактів: 

1. Юридичні дії. Знаходячись під опікою (піклуванням) діти можуть бути 

повернуті на виховання батьків, усиновлені. Опікуни (піклувальники) на їх прохання 

можуть бути звільнені від виконання своїх обов'язків, якщо орган опіки та піклування 

за місцем проживання підопічного визнає, що таке прохання зумовлене поважною 

причиною. Як правило, юридичні дії мають характер односторонніх волевиявлень, 

спрямованих на припинення чи зміну відносин з опіки чи піклування. 

2. Юридичні події. До них відносяться факти досягнення підопічним віку 14 чи 18 

років, смерті опікуна (піклувальника) чи підопічного. Юридичні події теж можуть бути 

підставою зміни чи припинення відносин опіки (піклування). 

3. Адміністративні акти. Прикладом адміністративного акта як підстави зміни чи 

припинення відносин з опіки і піклування є рішення уповноваженого органу про 

припинення опіки над підопічним, який досяг 14 років, і про призначення йому 

піклувальника. 

4. Рішення суду. Юридичною підставою для виникнення відносин з опіки і 

піклування, їх зміни чи припинення може бути й судове рішення. Наприклад, рішення 

суду про усиновлення дитини, яка знаходиться під опікою (піклуванням), є підставою 

для припинення опіки (піклування). Такий же наслідок зумовлює вирок суду про 

засудження опікуна (піклувальника) до покарання у вигляді позбавлення волі. 

3. Права і обов'язки суб'єктів правовідносин з опіки та піклування 



Суб'єкти відносин з опіки і піклування перебувають у певних зв'язках між собою. 

В основу таких зв'язків покладаються морально-етичні і правові засади. Саме з 

допомогою правового регулювання досягаються охорона та захист інтересів підопічних 

осіб у сфері створення для них необхідних побутових умов, забезпечення житлом, 

предметами звичайної домашньої обстановки, організації їх культурного дозвілля. 

Дотримуючись норм права, органи опіки і піклування здійснюють контроль за 

діяльністю опікунів (піклувальників) щодо дітей, переданих на їх виховання. 

При визначенні прав та обов'язків з опіки і піклування законодавець виходить із того, 

що головною фігурою в цих відносинах є дитина, над якою встановлено опіку або 

піклування. Тому чітке визначення її прав набуває особливого значення в системі прав 

та обов'язків учасників відносин з опіки та піклування. 

Згідно зі ст. 247 СК дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право 

на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника. Цьому праву кореспондується 

обов'язок опікуна (піклувальника) проживати разом з підопічним. Враховуючи, що 

згідно з п. 3 ст. З СК права члена сім'ї має одинока особа - опікун (піклувальник) має 

право вибору - поселити дитину в оселю, де він проживає, або поселитись на житлову 

площу підопічного. Цей вибір залежить від багатьох чинників - наявності в опікуна 

(піклувальника) інших членів сім'ї, рівня забезпеченості його сім'ї житлом, наявності 

житла в підопічного тощо. Роздільне проживання опікуна й підопічного орган опіки і 

піклування може допустити лише як виняток, коли воно не може негативно позначитись 

на вихованні дитини. При вирішенні спорів про місце проживання підопічного 

необхідно враховувати правило, зазначене в п. 3 ст. 160 СК про вибір неповнолітнім 

місця свого проживання. 

Підопічний має право на піклування з боку опікуна (піклувальника). Здійснюючи 

це право підопічного, опікун (піклувальник) зобов'язаний не тільки створювати належні 

побутові умови підопічному, але й забезпечувати догляд за ним з тим, щоб він не вчиняв 

дій на шкоду собі й іншим, дбати про стан його здоров'я. 

Підопічний має право на забезпечення йому умов для всебічного розвитку, освіти, 

виховання і на повагу до його людської гідності. Забезпечуючи це право опікуни 

(піклувальники) повинні піклуватися про фізичний розвиток підопічного, дбати про 

його навчання в школі та інших навчальних закладах, про підготовку його до суспільно 

корисної праці. 

Опікун (піклувальник) зобов'язаний виховувати підопічного в дусі любові до 

Батьківщини, чесності, правдивості, моральної чистоти, ставитись з повагою до його 

людської гідності. Опікун (піклувальник) має право самостійно визначати способи 

виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та 

піклування. 

За підопічним зберігається право користування житлом, в якому він проживав до 

встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла підопічний має право на 

його отримання позачергово. Це право підопічного забезпечується органами опіки і 

піклування в порядку, передбаченому п. 6.1-6.5 Правил. Суть цього права в наступному: 

- при поверненні дитини, позбавленої батьківського піклування, від опікуна у разі 

відсутності у неї житла житлове приміщення надається їй позачергово. До надання їй 

житлового приміщення для постійного проживання дитина повинна бути влаштована у 

гуртожиток або забезпечена іншим упорядкованим житлом; 

- квартири, у яких мешкають тільки неповнолітні, позбавлені батьківського 

піклування, можуть бути передані їм у власність; 



- приватизоване житлове приміщення може бути передане опікуном 

(піклувальником) з дозволу органу опіки і піклування в оренду на підставі відповідного 

договору. 

Право підопічного на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника. 

Опікуни (піклувальники) несуть відповідальність за порушення прав і обмеження 

законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, 

навчання, невиконання та ухилення від виконання опікунських обов'язків відповідно до 

закону. 

Права та обов'язки опікуна (піклувальника) щодо дитини. 

Для здійснення опіки (піклування) опікун повинен мати певні права і обов'язки. 

Враховуючи, що деякі з таких обов'язків були уже раніше розглянуті, зупинимось на 

правах та інших обов'язках опікуна (піклувальника). 

Опікун (піклувальник) має право вимагати повернення дитини від будь-якої 

особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду. Це право опікуна 

(піклувальника) випливає з його обов'язку проживати разом з підопічним. 

Опікуни і піклувальники мають право вимагати по суду повернення підопічних їм дітей 

не тільки від сторонніх осіб і родичів дітей (дідів, баб, тіток, дядьків та ін), але й від 

батьків цих дітей, які незаконно їх утримують. 

Право опікуна (піклувальника) управляти майном підопічного. Під управлінням 

майном підопічного слід розуміти будь-які дії опікунів (піклувальників), спрямовані на 

підтримання у належному порядку об'єктів нерухомості, іншого майна, яке належить 

підопічному, вжиття заходів до його своєчасного ремонту, сплати різного роду 

платежів, передбачених законом. До управління майном підопічного необхідно 

віднести вирішення питань про відчуження майна, яке стало непотрібним чи зайвим для 

підопічного, та вжиття заходів, які забезпечують схоронність іншого майна підопічного. 

Усі дії по управлінню майном опікуни і піклувальники повинні виконувати в 

межах наданих їм прав і з точним додержанням покладених на них законом обов'язків. 

Порядок управління майном визначається Правилами. 

На опікунів і піклувальників не покладаються обов'язки утримувати підопічних 

дітей. Хоча, якщо опікуном (піклувальником) призначається баба (дід) дитини, її брат 

(сестра), вітчим (мачуха), інші особи, у сім'ях яких виховувалась дитина і які за певних 

умов законом зобов'язані утримувати дитину (ст. ст. 265, 267, 268, 269 СК), на них може 

бути покладений обов'язок утримувати підопічних, але виконувати цей обов'язок вони 

повинні не як опікуни (піклувальники). 

Для утримання підопічних опікун має право розпоряджатись сумами, які 

належать підопічним у вигляді аліментів, допомог, інших поточних надходжень або 

прибутків від належного їм майна. Піклувальник дещо обмежений у таких правах. Він 

має право отримувати перелічені вище кошти і витрачати їх на утримання підопічних, 

якщо цього вимагають інтереси зазначених осіб. 

Підопічні, які досягли чотирнадцяти років, розпоряджаються своєю заробітною 

платою, стипендією та іншими доходами самостійно. Необхідно мати на увазі й те, що 

часто буває так, що тих коштів, які надаються для утримання підопічних, недостатньо, 

і опікуни (піклувальники) несуть додаткові витрати на утримання підопічних. Хоча такі 

дії не випливають безпосередньо із закону, але вони засновані на морально-етичних 

засадах суспільства. 

Як уже зазначалось, основним обов'язком опікуна (піклувальника) є обов'язок по 

вихованню дитини, але він набагато вужчий від обов'язку батьків (усиновителів) 



підопічного. Наприклад опікун (піклувальник) не має права давати своє прізвище і по 

батькові дитині, не має права без дозволу органу опіки і піклування передавати дитину 

іншим особам. 

Обов'язок опікуна (піклувальника) по захисту прав та інтересів підопічних дітей 

полягає у представництві їх інтересів у відповідних державних, громадських та інших 

організаціях та установах, а також у відносинах за участю громадян. Однак при 

визначенні прав і обов'язків опікуна (піклувальника) щодо захисту майнових інтересів 

підопічних необхідно враховувати вік останніх. Так, опікун є законним представником 

малолітнього і здійснює від його імені і в його інтересах усі необхідні правочини. Але 

це - особливий вид представництва. Воно виникає незалежно від волі підопічного. 

Опікун не може відмовитись від виконання представницьких функцій щодо 

підопічного. 

Піклувальник на відміну від опікуна не виступає від імені підопічного і не 

перекриває його своїми діями, а надає допомогу неповнолітньому при здійсненні ним 

своїх прав і виконанні обов'язків, а також охороняє підопічного від зловживань з боку 

третіх осіб. Діяльність опікуна (піклувальника) по захисту прав підопічного хоча і 

випливає з обов'язку виховання дітей, але обмежується законодавством. Так, згідно з п. 

4.7 Правил опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати 

правочини, а піклувальник - давати згоду на їх укладення, якщо вони виходять за межі 

побутових. До правочинів, які виходять за межі побутових, Правила відносять: 

правочини, що вимагають нотаріального посвідчення та спеціальної реєстрації; 

правочини про відмову від майнових прав, які належать підопічному; правочини про 

поділ майна; правочини про поділ, обмін та продаж житлової площі, видачу письмових 

зобов'язань. Зазначений перелік таких правочинів не є вичерпним. До нього можуть 

бути віднесені й інші правочини. 

Органи опіки та піклування мають право, якщо це потрібно для захисту інтересів 

підопічних, обмежувати право опікуна (піклувальника) на розпорядження вкладами, 

внесеними будь-ким на ім'я підопічного. 

Опікун (піклувальник) подає щорічно, не пізніше 1 лютого, до органу опіки і 

піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів 

підопічних дітей, у тому числі щодо збереження належного їм майна. Орган опіки та 

піклування може зажадати подання такого звіту в інший визначений ним термін. Після 

припинення опіки та піклування опікун (піклувальник) подає загальний звіт про свою 

діяльність. 

Орган опіки та піклування здійснює контроль за діяльністю опікунів 

(піклувальників) шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою 

(піклуванням). Періодичність таких відвідувань установлюється окремим графіком, але 

не частіше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через 3 місяці після 

встановлення опіки (піклування) (п. 4.14 Правил). 

Про результати перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких 

зберігається в органах опіки і піклування та є підставою для оцінки діяльності опікуна 

(піклувальника), а інший передається опікуну (піклувальнику). 

Орган опіки та піклування зобов'язаний, а особа, стосовно якої припинено опіку 

(піклування), мають право вимагати від опікуна або піклувальника відшкодування 

збитків, завданих підопічному недобросовісним виконанням опікуном або 

піклувальником своїх обов'язків. Відповідальність опікуна чи піклувальника за шкоду, 

заподіяну підопічному, визначається загальними правилами цивільного законодавства. 



4. Припинення опіки (піклування) 

Сімейний кодекс України розрізняє припинення опіки (піклування) над дитиною 

(ст. 250) і звільнення опікуна (піклувальника) дитини від таких обов'язків. Згідно зі ст. 

250 СК опіка (піклування) над дитиною припиняється у випадках, встановлених ЦК 

України. Виходячи зі змісту цієї статті, слід вважати, що припинення опіки та 

піклування не відноситься до предмета сімейного права. Але такий висновок потребує 

певного уточнення. Як уже зазначалось, опіка і піклування є міжгалузевими правовими 

інститутами. Вони є одночасно інститутами адміністративного, цивільного і сімейного 

права. Враховуючи те, що прийняття рішення про звільнення опікуна (піклувальника) 

дитини від їх обов'язків є складовою частиною правосуб'єктності органу опіки і 

піклування, а також те, що опіка, як правило, припиняється не автоматично, а за 

рішенням органу опіки та піклування, можна стверджувати, що опіка (піклування) 

припиняються у випадках, встановлених цивільним та адміністративним 

законодавством України. 

Припинення опіки, як правило, відбувається тоді, коли відпала необхідність у її 

продовженні. Підставами для припинення опіки є: 

- досягнення малолітнім чотирнадцяти років, за винятком випадків, коли він буде 

в установленому порядку визнаний недієздатним внаслідок психічного захворювання; 

- повернення малолітнього на виховання батькам; 

- смерть підопічного; 

- смерть опікуна. 

За наявності однієї з цих підстав опіка припиняється автоматично. Автоматично 

опіка припиняється у разі смерті підопічного або по досягненні дитиною 

чотирнадцятирічного віку. При цьому необхідно враховувати те, що й після смерті 

дитини опікун повинен дбати про збереження її майна до прийняття його спадкоємцями 

чи вжиття відповідним органом заходів щодо охорони цього майна. 

Виходячи зі змісту п. 5.4 Правил, слід вважати, що по досягненні дитиною 14-річного 

віку раніше призначений над нею опікун автоматично стає піклувальником і 

зобов'язаний виконувати обов'язки, пов'язані з цим, без спеціального рішення органу 

опіки і піклування. 

При встановленні інших обставин, які є підставою для припинення опіки, 

потрібно, щоб про зняття опіки було прийняте спеціальне рішення органу опіки і 

піклування. 

Піклування над неповнолітніми дітьми припиняється: 

- по досягненні підопічним вісімнадцяти років; 

- при реєстрації неповнолітнім шлюбу; 

- унаслідок смерті особи, що перебувала під піклуванням; 

- унаслідок смерті піклувальника. 

В усіх зазначених випадках піклування знімається автоматично. 

Зазначені підстави припинення піклування засновані на засадах цивільно-правової 

дієздатності особи. За загальним правилом дієздатність особи в повному обсязі виникає 

з досягнення нею повноліття (вісімнадцяти років). Винятком із цього правила є умови 

виникнення дієздатності, пов'язані з реєстрацією шлюбу. Відповідно до ст. 22 СК 

мінімальний шлюбний вік, встановлений для жінки, - 17 років, а за рішенням суду право 

на шлюб може бути надане особі, яка досягла чотирнадцяти років, якщо буде 

встановлено, що це відповідає її інтересам. У разі реєстрації шлюбу до досягнення 18-

ти років особа набуває дієздатності у повному обсязі з часу одруження. З цього часу 



знімається і раніше встановлене піклування над такою особою. 

Дієздатність особи припиняється з настанням її смерті, що також є підставою 

припинення піклування. Якщо припинення опіки (піклування) пов'язане з настанням 

певного юридичного факту, часто не заснованого на волевиявленні особи, то звільнення 

опікуна (піклувальника) від його обов'язків має безпосередній зв'язок з певною 

поведінкою опікуна (піклувальника) щодо підопічного. 

У тих випадках, коли опікуну чи піклувальнику внаслідок збігу обставин стало 

важко виконувати обов'язки по опіці і піклуванню, він вправі просити орган опіки і 

піклування за місцем проживання підопічного про звільнення його від цих обов'язків 

або ж органи опіки і піклування з власної ініціативи можуть звільнити опікуна чи 

піклувальника від виконання цих обов'язків. 

Обставини, внаслідок яких можливе звільнення опікунів і піклувальників на їх 

прохання від виконання обов'язків, можуть бути різними. Це - хвороба опікуна чи 

піклувальника, яка зробила неможливим здійснення нагляду за підопічним, зміна умов 

життя опікуна чи піклувальника, погіршення не з вини опікуна (піклувальника) взаємин 

з підопічним та ін. 

У разі, коли підопічні діти передані на виховання своїм батькам (наприклад, 

раніше позбавлених батьківських прав) або усиновлені в установленому законом 

порядку, орган опіки та піклування незалежно від волі опікуна чи піклувальника 

зобов'язаний вирішити питання про його звільнення від обов'язків по опіці чи 

піклуванню цих дітей. 

При розгляді заяви опікуна (піклувальника) про звільнення від виконання своїх 

обов'язків орган опіки і піклування за місцем проживання підопічного повинен 

упевнитись, що таке прохання зумовлене поважною причиною. 

Орган опіки та піклування з власної ініціативи, за клопотанням підопічних, державних 

або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб 

може звільнити опікуна чи піклувальника від виконання покладених на нього 

обов'язків, якщо встановить, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму 

призначенню або належним чином не виконує своїх обов'язків (п. 5.2 Правил). 

Прикладом того, що опікун (піклувальник) не відповідає своєму призначенню слід 

вважати негідне його поводження в сім'ї, зловживання спиртними напоями, 

наркотичними засобами, ведення аморального способу життя. За наявності подібних 

легковажних проявів у поведінці опікуна (піклувальника) він повинен бути звільнений 

від виконання функцій по опіці і піклуванню незалежно від його прихильності до 

підопічної особи. 

Опікун (піклувальник) може вести і пристойний спосіб життя, але при цьому 

несумлінно ставитись до виконання своїх обов'язків по опіці і піклуванню. І за цих умов 

він повинен бути звільнений від виконання таких обов'язків. 

Не виключені випадки навмисного використання опікуном чи піклувальником наданих 

йому прав у своїх корисливих цілях (заволодіння житловою площею підопічного, 

належним йому майном) або залишення підопічного напризволяще без необхідних 

засобів до існування. При встановленні подібних правопорушень опікун чи 

піклувальник повинен бути не тільки звільнений від виконання своїх обов'язків, але й 

притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством (п. 5.3 Правил). Якщо 

в період розгляду справи про звільнення опікуна (піклувальника) від обов'язків стане 

відомо про зловживання ним своїми правами, залишення підопічних дітей 

напризволяще, матеріали про це повинні негайно передаватись прокуророві для 



вирішення питання про притягнення винного до відповідальності в порядку, 

передбаченому процесуальним законодавством. 

5. Патронат над дітьми 

Патронатом у сімейному праві називається передача за договором дитини, яка є 

сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю 

іншої особи (патронажного вихователя) до досягнення дитиною повноліття. 

У сімейному законодавстві України поняття "патронат" з'явилось у зв'язку з прийняттям 

нового СК України. Глава 20 нового Кодексу так і називається "Патронат над дітьми". 

Вона містить 5 статей (ст. ст. 252-256). 

Специфіка патронату в сімейному праві як правового інституту виявляється в 

тому, що така передача здійснюється за договором про патронат, а не на підставі 

адміністративно-правового акта - рішення органу опіки чи піклування. Цей договір 

укладається між органом опіки і піклування та особою, яка дала згоду взяти дитину на 

виховання (патронатним вихователем). 

Аналізуючи зміст ст. ст. 252-256 СК, можна дати наступне визначення договору 

про патронат над дітьми. За договором про патронат над дітьми орган опіки і піклування 

передає дитину, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського 

піклування, як правило, з врахуванням згоди самої дитини, патронатному вихователю 

за плату, а патронатний вихователь зобов'язується виховувати і утримувати дитину у 

своїй сім'ї, захищати її права та інтереси як опікун або піклувальник без спеціальних на 

те повноважень. 

За термінологією договір про патронат над дітьми має багато спільного з 

цивільно-правовим договором. У ньому застосовуються цивільно-правові терміни: 

договір; сторони; оплатність; двосторонність тощо. Але за своєю правовою природою 

цей договір не є цивільно-правовим і на нього не можуть поширюватись положення 

зобов'язального права, тому що: 

по-перше, предметом цього договору є діяльність, пов'язана з вихованням та 

утриманням дітей, що є сферою регулювання сімейного права; 

по-друге, за невиконання умов договору не встановлена цивільно-правова 

відповідальність у вигляді відшкодування збитків чи інших майнових санкцій;  

по-третє, патронатний вихователь за своїм правовим статусом прирівнюється до 

опікуна (піклувальника) дитини, права та обов'язки якого встановлено не умовами 

договору, а нормами сімейного чи адміністративного законодавства. 

Має специфіку і стадія підготовки такого договору. Перед укладанням договору 

про патронат над дітьми орган опіки і піклування повинен переконатися, що передачею 

дитини у сім'ю патронатного вихователя буде досягнуто основної мети договору - 

одержання дитиною належного виховання, утримання, захисту належних їй особистих 

і майнових прав, охорони інших її інтересів. Тому перед тим, як підписати договір, 

потрібно ретельно обстежити побутові умови і стан здоров'я членів сім'ї патронатного 

вихователя, вивчити моральний клімат, що склався в сім'ї. Така перевірка повинна бути 

підтверджена актом перевірки умов життя майбутнього патронатного вихователя, 

довідками лікувальної установи про відсутність у сім'ї майбутнього патронатного 

вихователя захворювань, що перешкоджають влаштуванню до нього особи, яка 

потребує патронатного виховання (п. 3.3 Правил). 

Обов'язком органу опіки і піклування є своєчасна плата за виховання дитини. 

Розмір такої плати встановлюється за домовленістю сторін при укладанні договору про 

патронат (ст. 254 СК). Спеціального законодавчого акта, який би регулював порядок 



встановлення розміру такої плати поки що немає, хоча було б доцільним встановити 

певні параметри, в межах яких орган опіки і піклування міг би домовитись з майбутнім 

патронатним вихователем щодо плати за виховання дитини. 

Згідно зі ст. 255 СК України основними обов'язками патронатного 

вихователя є: 

1) Забезпечення дитини житлом, харчуванням тощо. При перевірці виконання 

цього обов'язку необхідно виходити із загальних правил забезпечення житлом громадян 

(особи різної статі старше 9 років не повинні проживати в одній кімнаті). Одягом і 

харчуванням діти повинні бути забезпечені принаймні не гірше, ніж вони були б 

забезпечені в дитячих будинках чи інших державних закладах подібного типу; 

2) Створення дитині умов для навчання, фізичного та духовного розвитку. Ці 

умови повинні відповідати вимогам Закону України "Про охорону дитинства"; 

3) Захист дитини, її прав та інтересів так само як опікун або піклувальник без 

спеціальних на те повноважень. 

Для того, щоб реалізувати ці обов'язки і водночас права, патронатний вихователь 

повинен мати встановленого зразка посвідчення, подібне до того, яке має опікун. 

Договір про патронат може бути припинений: 

- у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років; 

- у разі невиконання вихователем своїх обов'язків; 

- якщо між вихователем і дитиною склалися стосунки, які перешкоджають 

виконанню обов'язків за договором; 

- з інших, передбачених законодавством, підстав. Розірвання договору про 

патронатне утримання дитини може відбутись як за згодою сторін, так і за рішенням 

суду. 
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