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Питання, пов'язані з встановленням і здійсненням опіки та піклування над дітьми, які
залишилися без батьківського піклування, регулюються гл. 19 СК «Опіка та піклування
над дітьми» (статті 243-251).

  

У сімейному праві опіка та піклування розглядаються як передача дітей,
позбавлених батьківського піклування, іншим 
особам з метою виховання та захисту їх майнових і особис
тих прав. 
Позбавлення батьківського піклування означає, що батьки дитини померли, невідомі,
визнані у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими. Але опіка і піклування
можуть встановлюватися і за життя батьків неповнолітніх дітей у випадках, коли батьки
судом позбавлені батьківських прав або прийнято рішення про відібрання дитини,
оскільки перебування з батьками небезпечне для її життя; батьки визнані у
встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними (психіч: но хворі,
розумово відсталі тощо); понад шість місяців не проживають разом з дитиною та без
поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні; не виявляють щодо дитини
батьківської уваги та турботи або підкинули дитину, і це підтверджено відповідними
актами органів внутрішніх справ; відмовилися від дитини у встановленому законом
порядку; перебувають під слідством; виїхали на постійне місце проживання або на
постійне місце роботи за кордон чи перебувають у тривалому відрядженні.

  

Між тим, встановлення опіки та піклування стосовно дитини, яка позбавлена
батьківського піклування, не є обов'язковим. У випадках, передбачених законом, інші
особи, насамперед, близькі родичі, можуть без встановлення над дитиною опіки і без
призначення їх опікунами, звертатися з позовами до суду про захист прав та інтересів
такої дитини або брати участь у її вихованні. Закон відносить до таких осіб діда, бабу,
сестру, брата, мачуху, вітчима, особу, яка взяла у свою сім'ю таку дитину («фактичного
вихова: теля»; статті 258, 260, 261, 262 СК).

  

Питання, пов'язані з утриманням і вихованням дітей, позбавлених батьківського
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піклування, вирішуються не тільки на підставі норм СК і ЦК, а на сьогодні також на
підставі Правил опіки та піклування (далі — Правил)1 органами опіки та піклування,
якими 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
управління та відділи місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і
Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад. У селищах і селах
справами опіки та піклування відають виконавчі комітети сільських і селищних рад.

  

Опіка і піклування відрізняються за своїм змістом. Опіка встановлюється над дитиною,
яка не досягла чотирнадцяти років (малолітньою особою) і має часткову цивільну
дієздатність, тобто має право самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини,
здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності,
що охороняються законом, і не несе відповідальності за завдану нею шкоду. Виходячи з
цього, опікун замінює її у здійсненні всіх інших прав і обов'язків, являючись її законним
представником. Між тим, він не має права без дозволу органу опіки та піклування
відмовитися від майнових прав підопічного; видавати письмові зобов'язання від імені
підопічного; укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну жилого будинку,
квартири; укладати договори щодо іншого цінного майна (ч. 1 ст. 71 ЦК).

  

Піклування встановлюється над дитиною у віці від чотирнад: цяти до вісімнадцяти років
(неповнолітньою особою), яка має неповну цивільну дієздатність, тобто має право
самостійно роз: поряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами,
самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що
охороняються законом, бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не
заборонено законом або установчими документами юридичної особи, самостійно
укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним
нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Така дитина особисто несе
відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до
закону і самостійно на загальних підставах відповідає за завдану нею шкоду. Виходячи з
цього, піклувальник дає згоду на вчинення інших правочинів неповнолітньою дитиною, за
винятком випадків, передбачених законом.

  

Орган опіки та піклування контролює діяльність опікунів (піклувальників) щодо умов
утримання, виховання, навчання дитини, здійснюючи такий контроль у різні способи,
зокрема, пе: ревіркою умов життя дитини, її виховання і навчання, перевіркою звітів
опікунів (піклувальників) щодо діяльності за певний термін, співбесідами із сусідами
опікунів (піклувальників), вчителями тощо. Підставою для оцінки діяльності опікуна
(піклувальника) є акт, який складається після кожної планової перевірки.
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Опікуном (піклувальником) може бути тільки фізична особа, хоча функції опікунів можуть
виконувати також дитячі заклади, заклади охорони здоров'я, а також самі органи опіки
та піклування.

  

Слід зазначити, що, на відміну від КЗпШС УРСР, згідно з яким опіка та піклування
встановлювалися органом опіки та піклування, новий СК, зберігши це правило (ч. 3 ст.
243 СК), передбачає встановлення опіки та піклування також і судом у випадках,
передбачених ЦК, а саме, якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня або
неповнолітня особа позбавлена батьківського піклування (ч. 3 ст. 60 ЦК). Тобто, якщо в
судовому порядку задовольняється позов про позбавлення батьківських прав унаслідок
чого батько (мати) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від
обов'язків щодо її виховання, перестає бути законним представником дитини тощо, суд
встановлює або опіку, або піклування над цією дитиною залежно від її віку. Таким чином,
новий СК містить новелу стосовно порядку встановлення опіки або піклування. Але
незалежно від того, ким встановлюється опіка або піклування — судом чи органом опіки
та піклування, опікун (піклувальник) призначається виключно органом опіки та
піклування. Причому фізична особа може бути призначена опікуном (піклувальником)
лише за її згодою, що повинно бути виражено в письмовій заяві, як правило, з урахуван:
ням бажання самої дитини.

  

Таким чином, встановлення опіки та піклування — це юридичний акт, який є складним за
своїм фактичним складом і включає волевиявлення опікуна (піклувальника) (ч. 1 ст.
244 СК) та 
рішення органу опіки та піклування
(ст. 61 ЦК), або 
рішення суду 
(ч. 3 ст. 60 СК). Що стосується побажання малолітньої або неповнолітньої дитини на
встановлення опіки та піклування (п. 2 ч. 4 ст. 63 ЦК), то воно не входить до складу
юридичних фактів, що тягнуть виникнення опіки та піклування, бо побажання дитини
може враховуватися органом опіки та піклування при призначенні опікуна
(піклувальника), але не є обов'язковим.

  

Вимоги, що встановлює закон до опікуна (піклувальника). Закон передбачає, що
опікуном (піклувальником) дитини може виступати тільки 
повнолітня дієздатна особа. 
При її призначенні орган опіки та піклування має враховувати її особисті якості, здатність
до виховання дитини, ставлення до неї (ч. 2 ст. 244 СК). Виходячи з цього, не може бути
опікуном (піклувальником) дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотич4
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ними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої
суперечать інтересам дитини.

  

СК закріплює права дитини, над якою встановлено опіку або піклування, які повною
мірою відповідають тим обов'язкам, що виникають у опікуна або піклувальника. Аналіз
прав такої дитини і дитини, що виховується батьками, дозволяє дійти висновку, що вони
майже тотожні, хоча особливість стану дитини, позбав: леної батьківського піклування,
безумовно, потребує надання їй і специфічних прав, і накладає на опікунів
(піклувальників) специфічних обов'язків.

  

Відповідно до ст. 247 така дитина має право:

  

- на проживання в сім'ї опікуна (піклувальника);

  

- на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення
опіки або піклування;

  

- на отримання житла, уразі його відсутності відповідно до закону;

  

- на піклування з боку опікуна (піклувальника);

  

- на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її
людської гідності;

  

- на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

  

СК розрізняє такі поняття як «припинення опіки (піклування)» і «звільнення опікуна
(піклувальника) від своїх обов'язків». Якщо підставою припинення опіки (піклування), як
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правило, є певний юридичний факт, який не залежить від волі підопічного або опікуна
(піклувальника) — подія, внаслідок чого відпадає необхідність у подальшому здійсненні
опіки (піклування), то звільнення відбувається на прохання або самого опікуна
(піклувальника), або підопічного, або за заявою органу опіки та піклування у судовому
порядку.

  

Відповідно до ст. 250 СК опіка або піклування над дитиною припиняються у випадках,
передбачених ЦК.

  

Припинення опіки і піклування без узгодження з опікунами і піклувальниками тягне
звільнення їх від виконання своїх обов'язків. Між тим, це не єдина підстава такого
звільнення. Відповідно до ст. 251 СК особа може бути звільнена від обов'язків опікуна
або піклувальника дитини у випадках, передбачених ЦК, а також тоді, коли між опікуном,
піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними
опіки, піклування. Звільнення від цих обов'язків здійснюють або органи опіки та
піклування, або суд.
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