
Пам’ятка 
ДІТЯМ ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

   - це ваші права. Ви можете не думати про них. Ви можете не 

використовувати їх щодня. Втім, ви маєте знати, що вони існують вони 

невід’ємні від інших прав, гарантованих вам державою. 

  Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На жаль, не всі діти в Україні живуть у сім’ях. Мова йде про дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до Основного 

закону держави (Конституції України), а саме статті 52 - утримання та 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. 

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

молоді із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

визначаються Законом України «Про забезпечення організаційно - правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», який набрав чинності 13 січня 2005 року і є складовою 

частиною законодавства про охорону дитинства. 

Дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки. Діти, 

позбавлені батьківського піклування - це діти, які залишилися без 

піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, 

відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків 

безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, з 

відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 

вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним 

з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», а також відповідно до пункту 13 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» такі діти маю права та пільги, 

зокрема: 



• Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Також, право на повне державне забезпечення в 

навчальних закладах мають діти - сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, віком до 18 років та особи з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні 

навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних 

закладів. Особам, які навчаються, крім повного державного забезпечення 

виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір 

стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 

відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та 

виробничої практики; 

• забезпечується щорічне безоплатне оздоровлення дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років; 

• за дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а 

також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони 

проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, 

влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За його 

збереження відповідають місцеві адміністрації та органи місцевого 

самоврядування. Після завершення перебування дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких 

дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення 

терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей 

права на житло обласні, та міські, районні державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у 

позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом; 

• при вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів дітям-сиротам та особам віком 18-23 роки видається безоплатно за 

рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, комплект нового одягу і 

взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної 

категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних 

закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до 

закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно 

продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, 

встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів; 



• абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та особи з їх числа приймаються до навчальних закладів поза конкурсом; 

•  учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 

23 років залишились без батьків, щорічно надається матеріальна 

допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених 

на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

• учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 

23 років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в 

навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному 

державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, 

м'який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі 

шести прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам навчальних 

закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, 

необхідному для придбання одягу і взуття; 

• зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа дітей - 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до 

місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби 

видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з 

урахуванням торговельної націнки; 

• діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що 

перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) 

перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у 

професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також 

молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних 

Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом. 

 


