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Упреамбулі Конвенції ООН про права
дитини зазначено, що дитині для пов#
ного та гармонійного розвитку необхід#

но зростати в сімейному оточенні, в атмо#
сфері щастя, любові, розуміння. 

Відповідно до ст. 3 Конвенції ООН про
права дитини в усіх діях стосовно дітей, неза#
лежно від того, здійснюються вони держав#
ними чи приватними установами, що займа#
ються питаннями соціального забезпечення,
судами, адміністративними чи законодавчи#
ми органами, першочергова увага приділя#
ється якнайкращому забезпеченню інтересів
дитини. 

Згідно із ч. 3 ст. 51 Конституції України
та ст. 5 Сімейного кодексу України сім’я, ди#
тинство, материнство та батьківство охоро#
няються державою. Держава створює умови
для зміцнення сім’ї. Для цього в Україні сфор#
мована система державних органів, на які
покладено обов’язок здійснювати правовий
захист прав і законних інтересів дитини. Од#
ним із таких органів, на який покладено функ#
ції захисту прав і законних інтересів дитини,
є орган опіки та піклування. Цей орган має
досить суперечливий правовий статус, адже
його витоки формування лежать ще у радян#
ському минулому. За роки існування орган
опіки та піклування зазнав певних змін, але
багато хто вважає, що за своєю суттю він так
і залишився прорадянським. 

Особливості формування та функціону#
вання органів опіки і піклування, їх участі у
захисті прав та інтересів дитини були пред#
метом досліджень науковців радянського пе#
ріоду. Питання правового статусу цих орга#
нів досліджені в роботах Н. Кіреєвої, С. Іва#
нової, В. Кулакової (форма, зміст та правове
значення висновків органів опіки та піклу#

вання). Однак дослідження цього питання
більшою мірою проводилися за радянським
цивільним правом. Сучасне законодавство,
спрямоване на захист прав та інтересів дити#
ни, зазнало значних змін. При цьому окремі
питання щодо форм і методів діяльності ор#
ганів опіки та піклування не отримали гли#
бокого теоретичного розроблення та потре#
бують подальшого вивчення, а деякі з них – 
якнайшвидшого правового вирішення та 
закріплення на законодавчому рівні. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні те#
оретичних положень, що розкривають пра#
вове становище органів опіки та піклуван#
ня, пошуку шляхів удосконалення їх діяль#
ності, внесенні пропозицій щодо подаль#
шого розвитку законодавства, яке визна#
чає механізм здійснення органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захис#
том прав дитини. 

Питання захисту прав і законних інтере#
сів дитини регулюється нормами Консти#
туції України, Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України, Сімейного кодексу (далі – СК)
України, Закону України «Про охорону ди#
тинства», міжнародного права, а також Поряд#
ком провадження органами опіки та піклу#
вання діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866.
Разом із тим є факультативні нормативно#
правові акти, які слід враховувати, здійсню#
ючи захист прав дитини: це закони України
«Про органи і служби у справах дітей та спе#
ціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р.
№ 20/95#ВР, «Про забезпечення організацій#
но#правових умов соціального захисту дітей#
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі#
клування» від 13.01.2005 р. № 2342#IV, Пра#
вила опіки та піклування, затверджені нака#
зом Державного комітету України у справах
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України,
Міністерства охорони здоров’я України, Мі#
ністерства праці та соціальної політики Укра#
їни від 25.05.1999 р. № 34/166/131/88. 

Аналіз зазначених нормативно#правових
актів свідчить, що одним із основних органів,
на який покладено обов’язок захисту прав та
законних інтересів дитини, є орган опіки та
піклування. Так, у СК України зазначено, що
у випадках, передбачених цим Кодексом, осо#
ба має право на попереднє звернення за за#
хистом своїх сімейних прав та інтересів до ор#
гану опіки та піклування (ст. 19).  

Рішення органу опіки та піклування є обо#
в’язковим до виконання, якщо протягом де#
сяти днів від часу його винесення заінтере#
сована особа не звернулася за захистом сво#
їх прав або інтересів до суду, крім випад#
ку, передбаченого ч. 2 ст. 170 цього Кодексу. 

Звернення за захистом до органу опіки та
піклування не позбавляє особу права на звер#
нення до суду. У разі звернення з позовом до
суду орган опіки та піклування припиняє
розгляд поданої йому заяви. При розгляді су#
дом спорів щодо участі одного з батьків у ви#
хованні дитини, місця проживання дитини,
позбавлення та поновлення батьківських
прав, побачення з дитиною матері, батька, які
позбавлені батьківських прав, відібрання ди#
тини від особи, яка тримає її у себе не на під#
ставі закону або рішення суду, управління
батьками майном дитини, скасування усинов#
лення та визнання його недійсним обов’язко#
вою є участь органу опіки та піклування. 

Орган опіки та піклування подає суду
письмовий висновок щодо розв’язання спору
на підставі відомостей, одержаних у резуль#
таті обстеження умов проживання дитини,
батьків, інших осіб, які бажають проживати з
дитиною, брати участь у її вихованні, а також
на підставі інших документів, що стосуються
справи. 

Після аналізу вказаної норми виникає пи#
тання: а що ж таке орган опіки та піклування,
ким від формується, як функціонує, які пи#
тання розглядає, які рішення приймає та чи
існує порядок їх оскарження? І це не повний
перелік питань, що виникають у пересічних
громадян, які шукають підтримки держави у
вирішенні питань захисту дітей. 

Тривалий час законодавство містило по#
няття «орган опіки та піклування», але при
цьому в жодному законі не було закріплено
його правовий статус. Лише у Законі Укра#

їни «Про забезпечення організаційно#право#
вих умов соціального захисту дітей#сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклуван#
ня» від 13.01.2005 р. № 2342#IV (далі – Закон
№ 2342#IV) було визначено, що органами
опіки та піклування є державні адміністрації
районів, районів міст Києва та Севастополя, ви#
конавчі органи міських чи районних у міс#
тах, сільських, селищних рад (ч. 1 ст. 11). 
У цьому Законі визначені повноваження 
органів опіки та піклування, якими є забезпе#
чення вирішення питань щодо: встановлення
статусу дитини#сироти та дитини, позбавле#
ної батьківського піклування; надання опіки
та піклування над дітьми#сиротами та діть#
ми, позбавленими батьківського піклування,
та застосування інших форм влаштування
дітей#сиріт і дітей, позбавлених батьківсько#
го піклування; соціального захисту і захисту
особистих, майнових, житлових прав та інте#
ресів дітей; забезпечення пріоритетних форм
влаштування дітей#сиріт і дітей, позбавле#
них батьківського піклування; притягнення
до відповідальності осіб, які порушують пра#
ва дитини; надання письмової згоди або за#
перечення на відчуження нерухомого майна
(у тому числі житла) й іншого майна, власни#
ком якого є дитина; подання заяв, клопотань,
позовів про захист прав дітей#сиріт і дітей, по#
збавлених батьківського піклування. 

У п. 3 Порядку провадження органами
опіки та піклування діяльності, пов’язаної 
із захистом прав дитини, затвердженого по#
становою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. № 866 (далі – Порядок) зазна#
чено, що органами опіки та піклування є рай#
онні, районні у м. Києві та Севастополі держ#
адміністрації, виконавчі органи міських, рай#
онних у містах, сільських, селищних рад, які
відповідно до законодавства провадять ді#
яльність із надання статусу дитини#сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклуван#
ня, влаштування дітей#сиріт і дітей, позбав#
лених батьківського піклування, встановлен#
ня опіки та піклування над дітьми#сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського пі#
клування, із захисту особистих, майнових і
житлових прав дітей. При цьому безпосеред#
нє ведення справ і координація діяльності
стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей#
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, покладаються на служби у спра#
вах дітей. 

Правові основи діяльності органів і служб
у справах дітей, на які покладається здійс#
нення соціального захисту та профілактики
правопорушень серед осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, визначені в Зако#
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ні України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей» від
24.01.1995 р. 

Відповідно до Типових положень про
служби у справах дітей, затверджених по#
становою Кабінету Міністрів України від
30.08.2007 р. № 1068, служба у справах дітей
районної, районної у м. Києві та Севастополі
держадміністрації є структурним підрозді#
лом районної, районної у м. Києві та Севасто#
полі держадміністрації, який утворюється
головою районної, районної у м. Києві та 
Севастополі держадміністрації. Служба у
справах дітей обласної, Київської та Севасто#
польської міської держадміністрації є струк#
турним підрозділом обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністра#
ції, який утворюється головою обласної, Ки#
ївської та Севастопольської міської держадмі#
ністрації. 

У Законі України «Про місцеві державні
адміністрації» зазначено, що виконавчу вла#
ду в областях і районах, м. Києві та Севасто#
полі здійснюють місцеві державні адмініст#
рації (ст. 1). Місцева державна адміністрація
в межах своїх повноважень здійснює вико#
навчу владу на території відповідної адмініст#
ративно#територіальної одиниці, а також ре#
алізує повноваження, делеговані їй відповід#
ною радою. 

Безумовно, державні адміністрації – це
органи виконавчої влади, які структурно
складаються з великої кількості підрозділів,
одним із яких зазвичай є служба у справах
дітей. Отже, на місцях всю необхідну роботу
із захисту прав і законних інтересів дітей
фактично здійснюють служби у справах ді#
тей як структурні підрозділи районних або об#
ласних держадміністрацій, що наділені кон#
кретними повноваженнями в цій сфері. 

До повноважень служб у справах дітей
входить встановлення опіки та піклування
над дітьми, їх усиновлення, влаштування в
будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, за#
хист майнових і житлових прав дітей, збиран#
ня та вивчення документів для підготовки
висновків щодо розв’язання спору між бать#
ками при визначенні місця проживання ди#
тини або щодо участі батьків у спілкуванні 
та вихованні дитини, розгляд питань про
позбавлення та поновлення батьківських
прав, тощо. 

Аналіз повноважень органів опіки та пі#
клування і служб у справах дітей свідчить,
що їх повноваження є тотожними. Проте при
зверненні за допомогою у захисті дитини пе#
ресічні громадяни, як правило, звертаються
одразу до служби у справах дітей, яка безпо#

середньо і займається розглядом звернення
особи. 

Звернення ж до органу опіки та піклуван#
ня призводить до того, що безпосередньо всю
роботу все ж здійснює служба у справах ді#
тей як структурний підрозділ державної ад#
міністрації, на який покладено обов’язок за#
хищати права й інтереси дитини. Це пояс#
нюється тим, що працівники служби у спра#
вах дітей за своєю професійною діяльністю
найбільше наближені до питань захисту прав
дитини, мають відповідну фахову підготовку
та досвід роботи з дітьми, можуть залучати
інших фахівців для вирішення спірних пи#
тань (педагогів, психологів, юристів тощо). 

Визначення органу опіки та піклування
як державної адміністрації районного та/або
обласного рівнів, на нашу думку, не є конкрет#
ним. Адже кожен орган виконавчої влади по#
винен мати не лише повноваження, а й свого
керівника, фахівців, які готові виконувати
свої повноваження. Оскільки орган опіки та
піклування – це державна адміністрація, її
керівником є голова адміністрації, у підпо#
рядкуванні якого перебуває велика кількість
структурних підрозділів, більшість із яких не
мають жодного відношення до захисту прав
та інтересів дітей. У зв’язку з цим виникають
питання: хто конкретно в органі опіки та
піклування (тобто в державній адміністра#
ції) займатиметься розглядом питання щодо
захисту прав дитини, хто бере на себе відпо#
відальність за прийняті рішення відносно ди#
тини, ким вони приймаються, чи можна ос#
каржувати такі рішення тощо. 

Т. Урумова вважає, що для покладання
обов’язків із організації опіки (піклування)
на місцеві органи виконавчої влади за ра#
дянських часів були всі підстави, оскільки са#
ме ці органи уособлювали владу, «найбільш
близьку до народу», і могли організувати
повноцінний державний захист для грома#
дян, які його потребують, на місцевому рівні,
використовуючи різні способи, передбачені
законом1. Підтвердженням цьому є Правила
опіки та піклування, затверджені наказом Дер#
жавного комітету України у справах сім’ї та
молоді, Міністерства освіти України, Мініс#
терства охорони здоров’я України, Міністер#
ства праці та соціальної політики України
від 25.05.1999 р. № 34/166/131/88. Виходячи
із змісту вказаних Правил опіки та піклування,
органами, які приймають рішення щодо опіки
та піклування, також визначалися районні,

1Урумова Т. О. Эволюция правового статуса ор#
ганов опеки и попечительства // Семейное и жилищ#
ное право. – 2007. – № 4. – С. 43–46.
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районні в м. Києві та Севастополі державні ад#
міністрації, виконавчі комітети міських, рай#
онних у містах, сільських, селищних рад. При
цьому безпосереднє ведення справ щодо опі#
ки та піклування покладалось у межах їх ком#
петенції на відповідні відділи й управління
місцевої державної адміністрації районів,
районів м. Києва і Севастополя, виконавчих
комітетів міських чи районних у містах рад.
У селищах і селах справами опіки та піклу#
вання безпосередньо відали виконавчі комі#
тети сільських і селищних рад. Так, органи ос#
віти здійснювали діяльність з питань вияв#
лення, обліку та передачі дітей#сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, до
дитячих будинків, шкіл#інтернатів різних
профілів, на усиновлення, під опіку (піклу#
вання) та з інших питань, що належать до їх
компетенції. 

Органи у справах сім’ї та молоді, служби
у справах неповнолітніх здійснювали діяль#
ність з питань виявлення, обліку та тимчасо#
вого влаштування безпритульних дітей, влаш#
тування дітей#сиріт і дітей, позбавлених бать#
ківського піклування, що утримуються в дер#
жавних дитячих закладах, на виховання в
сім’ї (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімей#
ного типу) та з інших питань, що належать до
їх компетенції. 

Органи соціального захисту населення
здійснювали діяльність щодо забезпечення
догляду, надання соціально#побутового та
медичного обслуговування дітям із вадами
фізичного та розумового розвитку, які цього
потребують. 

Органи охорони здоров’я здійснювали
діяльність (діагностичну, лікувальну, експерт#
ну) щодо утримання дітей#сиріт і дітей, поз#
бавлених батьківського піклування, віком до
трьох років у будинках дитини. 

Затвердження Правил опіки та піклуван#
ня у 1999 р. одразу декількома органами
центральної влади вказувало на взаємодію їх
структурних підрозділів на місцях. Саме на
той період існування органу опіки та піклу#
вання як державної адміністрації, завдання#
ми якого було здійснення захисту прав та
інтересів дитини, було доречним і правиль#
ним. На сьогодні, коли всі повноваження що#
до захисту прав та інтересів дитини покладе#
но на службу у справах дітей, на нашу думку,
існування органу опіки та піклування, який
фактично дублює повноваження служби у
справах дітей, не є доречним. Крім того, ви#
значення органу опіки та піклування як дер#
жавної адміністрації є досить формальним,
адже сама собою державна адміністрація не
здійснює захист прав та інтересів дитини.

Цим займається один з її структурних під#
розділів. 

Слід зазначити, що згідно з чинним зако#
нодавством України для допомоги в роботі
органів опіки та піклування районних, район#
них у м. Києві та Севастополі державних адмі#
ністрації, виконавчих органів міських, район#
них у містах рад створюються комісії з питань
захисту прав дитини, які мають консультатив#
но#дорадчі функції. Діяльність цих дорадчих
органів регулюється відповідним типовим по#
ложенням, затвердженим постановою Кабіне#
ту Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866.
Зазначені комісії є прототипом опікунських
рад, які також мали дорадчі функції, до 
складу яких входили депутати, представни#
ки місцевих органів виконавчої влади й ор#
ганів місцевого самоврядування та громад#
ськості. 

Систематично вносячи зміни до норма#
тивно#правових актів, що регулюють діяль#
ності органів, які здійснюють захист прав та
інтересів дітей, законодавець був не зовсім
послідовним. Передаючи функції захисту
прав та інтересів дітей виключно службам у
справах дітей, законодавець залишив органи
опіки та піклування, закріпивши на законо#
давчому рівні їх функції з захисту прав та
інтересів дітей, що збігаються з функціями
служб у справах дітей, а опікунські ради за#
мінив на комісії з питань захисту прав ди#
тини. Однак практика свідчить, що це не 
дало позитивного результату. Коли захистом
прав дітей одночасно займались управління
освіти, охорони здоров’я, соціального за#
хисту, органи у справах сім’ї та молоді, служби
у справах неповнолітніх (тобто більшість
структурних підрозділів державної адмініст#
рації), спільний розгляд питань щодо захис#
ту прав дитини на опікунських радах за учас#
тю представників усіх цих управлінь був не#
обхідним для повного й об’єктивного розгля#
ду справи та прийняття правильного спільно#
го рішення. 

На сьогодні засідання комісії з питань за#
хисту прав дитини є формальністю, адже чле#
ни цієї комісії не здійснюють жодних заходів
у вирішенні питання щодо захисту прав ди#
тини, всю необхідну роботу (проведення бе#
сід з батьками, обстеження житлово#побуто#
вих умов дитини, збирання інформації про ди#
тину й її батьків тощо) здійснює служба у
справах дітей, яка доповідає про результати
проведеної роботи на цій комісії та пропонує
прийняте відповідне рішення. При цьому прий#
няте комісією колегіальне рішення навіть не
підлягає оскарженню, адже комісія є лише
консультативно#дорадчим органом, її рішен#
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ня не оскаржуються в порядку адміністра#
тивної юрисдикції. Після цього прийняті ко#
місією з питань захисту прав дитини рішен#
ня оформлюються у розпорядження чи вис#
новок державної адміністрації, що підпису#
ється головою цієї державної адміністрації. 

Незважаючи на те, що у розгляді одного
питання стосовно конкретної дитини бере
участь велика кількість спеціалістів, у тому
числі державних службовців, рішення орга#
нів опіки та піклування все частіше стають
необґрунтованими та невмотивованими, а

громадяни втрачають віру в орган, що зобов’я#
заний захищати права й інтереси дітей. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що існування декількох органів виконавчої
влади з однаковими повноваженнями не по#
ліпшує рівень захисту прав та інтересів ди#
тини. Для цього повинен існувати один ор#
ган, наділений правом та обов’язками здій#
снювати контроль і захист прав та інтересів
дітей із чіткою системою ієрархічної підпо#
рядкованості, підзвітності, підконтрольнос#
ті та належної взаємодії.

Стаття надійшла до редакції 23.06.2015 р.

This article is devoted to the problems of determining the status of the guardianship authority and
its role in defending the rights and interests of children. Analyzed the legal and organizational problems
of bodies that protect the rights and interests of the child.

В статье анализируются правовые и организационные проблемы функционирования
органов, осуществляющих защиту прав и законных интересов ребенка.


