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Позбавлення батьківських прав
Позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист

її інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та
ін.),  що надані  батькам до досягнення дитиною повноліття і  ґрунтуються на
факті спорідненості з нею, є крайнім заходом впливу на осіб, які  не виконують
батьківських обов'язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати
лише  після  повного,  всебічного,  об'єктивного  з'ясування  обставин  справи,
зокрема, ставлення батьків до дітей. 

Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка
не досягла вісімнадцяти років. 

Ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не
піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку
до  самостійного  життя,  зокрема:  не  забезпечують  необхідного  харчування,
медичного догляду,  лікування  дитини,  що негативно впливає  на  її  фізичний
розвиток  як   складову  виховання;  не  спілкуються  з  дитиною  в  обсязі,
необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу
до  культурних  та  інших  духовних  цінностей;  не  сприяють  засвоєнню  нею
загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
не створюють умов для отримання нею освіти.  Зазначені  фактори, як кожен
окремо,  так  і  в  сукупності,  можна  розцінювати  як  ухилення  від  виховання
дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними
своїми обов'язками. 

Жорстоке поводження полягає у фізичному або психічному насильстві,
застосуванні недопустимих методів виховання, приниженні людської гідності
дитини тощо. 

Хронічний алкоголізм батьків і  захворювання їх на наркоманію мають
бути підтверджені відповідними медичними висновками. 

Як  експлуатацію  дитини  слід  розглядати  залучення  її  до  непосильної
праці, до заняття проституцією, злочинною діяльністю або примушування до
жебракування.

Одночасно  з  позбавленням  батьківських  прав  суд  може  на  вимогу
позивача або з власної ініціативи вирішити питання  про стягнення аліментів на
дитину. 

Позбавлення  батьківських  прав  неповнолітніх  батька,  матері  можливе
лише у випадках, якщо  вони  не забрали дитину з пологового будинку або з
іншого закладу охорони здоров'я  без  поважних  причин і   протягом  шести
місяців  не  виявляли  щодо  неї  батьківського  піклування  або  якщо  вони
жорстоко поводяться з дитиною. 

Не  можна  позбавити  батьківських  прав  особу,  яка  не  виконує  своїх
батьківських  обов'язків  унаслідок  душевної  хвороби,  недоумства  чи  іншого
тяжкого захворювання (крім хронічного алкоголізму чи наркоманії) або з інших
не залежних від неї причин.

З позовом про позбавлення батьківських прав можуть звернутися:
один із батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина;

заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, у якому вона



перебуває;  орган  опіки  та  піклування;  прокурор;  сама  дитина,  яка  досягла
чотирнадцяти років.

Зважаючи на те, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом,
суд може у виняткових випадках при доведеності винної поведінки когось із
батьків або їх обох з урахуванням характеру, особи батька і  матері,  а  також
інших   конкретних  обставин  справи  відмовити  в  задоволенні  позову  про
позбавлення  їх  прав,  попередивши  відповідача  про  необхідність  змінити
ставлення  до  виховання  дитини  (дітей)  і  поклавши  на  органи  опіки  та
піклування  контроль  за  виконанням  батьківських  обов'язків.  Особам,
позбавленим батьківських прав, надано право звернутися до суду з позовом про
їх поновлення. 

При  вирішенні  питання  про  поновлення  батьківських  прав  одного  з
батьків суд бере до уваги думку другого з них та інших осіб, із якими проживає
дитина,  враховує  її  інтереси,  а  також  думку  дитини,  якщо  вона  її  може
висловити.

Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи
судом  дитина  досягла  повноліття  або  була  усиновлена  й  усиновлення  не
скасоване чи не визнане недійсним. 

У разі відмови в задоволенні позову про поновлення батьківських прав
повторно звернутися до суду з таким позовом можна лише через один рік із
часу набрання відповідним рішенням суду законної сили. 

Влаштування дітей  
до державних закладів та центрів соціально-психологічної реабілітації для

дітей
Тимчасове  влаштування  дитини,  яка  залишилась  без  батьківського

піклування,  у  межах  своєї  компетенції  здійснюють  служба  у  справах  дітей
райдержадміністрації та кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх
справ. 

Дитина, яка залишилась без батьківського піклування,  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 містечко); 
- заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- сім'ї громадян. 
Тимчасове  влаштування  дитини  до  притулку,  центру,  соціально-

реабілітаційного центру здійснюється за направленням служби у справах дітей.
Влаштування 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 склались близькі
стосунки (сусіди, знайомі) і які бажають залишити 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 склались близькі стосунки, є заява цих осіб про згоду на тимчасове
проживання дитини в їх сім'ї. 

Якщо під час обстеження умов перебування дитини підтвердився факт
залишення дитини без батьківського піклування, служба у справах дітей або



виконавчий орган сільської, селищної ради протягом одного дня забезпечують
тимчасове влаштування такої дитини. 

Безпритульні  діти  підлягають  негайному влаштуванню у притулок або
центр за місцем виявлення дитини у встановленому законодавством порядку. 

Після  тимчасового  влаштування  дитини  служба  у  справах  дітей  та
адміністрація  притулку,  центру  вживають  заходів  щодо  встановлення  особи
дитини, її  родинних зв'язків  тощо.  Після цього розглядається питання про її
повернення  на  виховання  до  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють.  В  разі
неможливості  або недоцільності  повернення дитини на виховання до батьків
служба у справах дітей збирає документи для встановлення статусу дитини. 

Встановивши  статус  дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої
батьківського піклування, районна державна адміністрація вживає вичерпних
заходів  до  влаштування  її  в  сім'ю  громадян  України  (усиновлення,  опіка,
піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу). 

До  закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування, дитина може
бути влаштована в разі, коли з певних причин нема можливості влаштувати її
на  виховання  у  сім'ю.  Рішення про  влаштування  дитини до  таких   закладів
приймається  службою  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації.
Влаштування  дитини  до  закладу  для   дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  не  звільняє  райдержадміністрацію  від  обов'язку
продовжувати роботу з реалізації права цієї дитини на сімейне виховання. 

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. 

Для  влаштування  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування, служба у справах дітей збирає такі документи: 

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; 
документи, 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 школярів); 
довідку  про  призначення  та  виплату  пенсії,  державної  соціальної

допомоги, аліментів тощо (у разі наявності); 
ощадну  книжку  дитини  або  договір  про  відкриття  рахунку  в  установі

банку (у разі наявності); 
рішення  про  надання  статусу  дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої

батьківського піклування. 


