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Органи опіки та піклування 

на захисті сімейних прав 
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 Згідно з положеннями Конституції в 

Україні під охороною держави знаходиться 

сім’я, дитинство, материнство та 

батьківство. На виконання цієї функції 

державою уповноважено орган опіки та 

піклування. 

 Органами опіки та піклування є 

районні, районні у мм.Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчі органи 

міських, районних у містах, сільських, 

селищних рад. Безпосереднє ведення справ 

щодо опіки і піклування покладаються на 

відповідні відділи і управління у межах їх 

компетенції (органи освіти, органи у 

справах сім’ї та молоді, служби у справах 

дітей). Права та обов’язки цих органів 

регламентовано Правилами опіки та 

піклування, згідно з якими органи 

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), тимчасового влаштування 

безпритульних дітей, влаштування дітей-

сиріт на виховання в сім’ї та з інших 

питань, що належать до їх компетенції.  

 Органи опіки та піклування 

організовують розробку та виконання 

заходів, спрямованих на поліпшення 

становища дітей, їх фізичного, 

інтелектуального та духовного розвитку; 

здійснюють контроль за захистом прав, 

свобод та інтересів дітей у закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, умовами їх 

влаштування і утримання, умовами 

проживання вихованців дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей.                                                                                           

 Органом опіки та піклування можуть 

вирішуватись спірні питання, які виникають у 

сімейних відносинах, а при недосягненні 

згоди – судом. Розгляд сімейних спорів 

органи опіки та піклування здійснюють у 

випадках, передбачених Сімейним кодексом 

України, і в межах своєї компетенції. Згідно із 

частиною 1 статті 19 Сімейного Кодексу 

України, особа має право на попереднє 

звернення до цих органів, рішення яких є 

обов'язковим. Таким чином, сторони можуть 

вирішити сімейну проблему, не звертаючись 

до суду. Рішення органу опіки та піклування 

підлягає обов'язковому виконанню, іноді й за 

допомогою державної виконавчої служби, 

через 10 днів від часу його ухвалення. Орган 

опіки та піклування має також право на 

звернення до суду з позовом про скасування 

усиновлення чи визнання його недійсним. 

Крім того, він здійснює контроль за цільовим 

витрачанням аліментів.  

 Частиною 4 статті 19 Сімейного 

кодексу України закріплено випадки 

обов’язкової участі органу опіки та 

піклування, представленого належною 

юридичною особою, при розгляді судом 

спорів щодо участі одного з батьків у 

вихованні дитини, місця проживання дитини, 

виселення дитини, зняття дитини з реєстрації 

місця проживання, визнання дитини такою, 

що втратила право користування житловим 

приміщенням, позбавлення та поновлення 

батьківських прав, побачення з дитиною 

матері, батька, які позбавлені батьківських 

прав, відібрання дитини від особи, яка тримає 

її у себе не на підставі закону або рішення 

суду, управління батьками майном дитини, 

скасування усиновлення та визнання його 

недійсним. Цей перелік не є вичерпним. 

Так, справи про усиновлення дітей також 

розглядаються судом за обов'язкової участі 

органу опіки та піклування.  

 При виконанні функції захисту 

інтересів суб'єктів сімейних відносин орган 

опіки та піклування подає суду письмовий 

висновок щодо розв'язання спору на 

підставі відомостей, одержаних у 

результаті обстеження умов проживання 

дитини, батьків, інших осіб, які бажають 

проживати з дитиною, брати участь у її 

вихованні, а також на підставі інших 

документів, які стосуються справи. 

 

 У разі потреби, у місті Чернігові за 

допомогою можна звернутись до Служб у 

справах дітей: 

 Чернігівської обласної державної 

адміністрації: м. Чернігів, проспект Миру, 19, 

тел. 651 764, 669 465; 

 Деснянської районної у місті 

Чернігові ради: м. Чернігів, проспект 

Перемоги, 141, тел. 971 442, 774 222;  

  Новозаводської районної у місті 

Чернігові ради: м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, 19, тел. 774 959, 775 065; 

 Чернігівської районної державної 

адміністрації: м. Чернігів, вул.Шевченка, 

48, тел. 953 335. 

 З цим буклетом можна 

ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&t

p=1 

             
 


