Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 р. № 866 і від 05 квітня 2017 р. № 268”
Зміст положення (норми) чинного акта
законодавства

Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта

Пропозиції громадських організацій
29.01.2018

Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затверджений
постановою
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 р. № 268
2. У цьому Порядку терміни
вживаються у такому значенні:
фізичне насильство, якого зазнала
дитина внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів (далі – фізичне насильство), –
умисне
заподіяння
особою
дитині
тілесних ушкоджень, побоїв, катування,
інших насильницьких дій, небезпечних
для її життя, що завдали їй фізичного
болю, спричинили розлад її здоров’я;

2. У цьому Порядку терміни
вживаються у такому значенні:
фізичне насильство, якого зазнала
дитина внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів (далі – фізичне
насильство), – тілесні ушкодження
різного ступеню, що отримала дитина
під час її перебування в зоні воєнних
дій та збройних конфліктів, інші дії
щодо дитини, що завдали їй фізичного
болю, спричинили розлад її здоров’я,
порушили її розвиток;

2. У цьому Порядку терміни
вживаються у такому значенні:
фізичне насильство, якого зазнала
дитина внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів (далі – фізичне
насильство), – тілесні ушкодження
різного ступеню, що отримала дитина
під час її перебування в зоні воєнних
дій та збройних конфліктів, інші дії
щодо дитини, що завдали їй фізичного
болю, спричинили розлад її здоров’я;

сексуальне насильство, якого зазнала
дитина внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів (далі – сексуальне насильство),
– вчинення дій сексуального характеру
стосовно дитини, зокрема втягнення
дитини в зайняття проституцією або
примушування
її
до
зайняття
проституцією з використанням обману,
шантажу чи уразливого стану дитини або
із
застосуванням
чи
погрозою
застосування насильства; задоволення
статевої
пристрасті
неприродним
способом із застосуванням фізичного

сексуальне насильство, якого
зазнала дитина внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів (далі сексуальне насильство), – перенесені
дитиною дії сексуального характеру
стосовно неї, зокрема: демонстрація
статевих органів чи споглядання
статевого акту; статеві зносини чи
розпусні дії з дитиною, задоволення
статевої пристрасті з дитиною або в її
присутності; втягнення дитини в
зайняття
проституцією
або
примушування
її
до
зайняття

сексуальне насильство, якого
зазнала дитина внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів (далі –
сексуальне насильство), – перенесені
дитиною дії сексуального характеру
стосовно неї, зокрема: демонстрація
статевих органів чи споглядання
статевого акту; статеві зносини чи
розпусні дії з дитиною, задоволення
статевої
пристрасті
з
дитиною;
втягнення
дитини
в
зайняття
проституцією або примушування її до
зайняття проституцією; участь у
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насильства, статеві зносини та розпусні дії
з дитиною з використанням примусу,
сили, погрози, довіри, авторитету чи
впливу на дитину, особливо вразливої для
дитини ситуації, примушування дитини до
участі у створенні творів, зображень, кінота відеопродукції, комп’ютерних програм
або інших предметів порнографічного
характеру;

проституцією; участь у створенні
творів,
зображень,
кінота
відеопродукції, комп’ютерних програм
або інших предметів порнографічного
характеру; погроза вчинення будь-яких
вказаних
дій,
а
також
інші
правопорушення
проти
статевої
свободи дитини;

створенні творів, зображень, кіно- та
відеопродукції, комп’ютерних програм
або інших предметів порнографічного
характеру,
а
також
інші
правопорушення
проти
статевої
свободи та статевої недоторканності
дитини;

психологічне насильство, якого
зазнала дитина внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів (далі – психологічне
насильство), – вчинення дій стосовно
дитини
(погрози
знищення,
переслідування, залякування, шантаж,
примус, дискримінація) або обставини, що
пов’язані з воєнними діями та збройним
конфліктом і негативно впливають на
емоційний стан, психічний розвиток,
відчуття благополуччя дитини і внаслідок
яких може завдаватися або завдається
шкода її здоров’ю.

психологічне насильство, якого
зазнала дитина внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів (далі –
психологічне
насильство),
–
це
моральні та психологічні страждання
дитини, що виникли у результаті
обставин, які визначені у пункті 1
статті 1 Закону України „Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб”, перебування дитини
в зоні воєнних дій та збройних
конфліктів, загибелі або поранення її
батьків
(у
тому
числі
військовослужбовців), родичів, друзів,
близьких
для
дитини
людей,
переживання
дитиною
погроз
знищення,
переслідування,
залякування, шантажу, примусу або
інші
дії
чи
бездіяльність,
що
спрямовані
на
обмеження
волевиявлення дитини і внаслідок яких
може завдаватися або завдається
шкода її здоров’ю.

психологічне насильство, якого
зазнала дитина внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів (далі –
психологічне
насильство),
–
це
моральні та психологічні страждання
(травми) дитини, що виникли під час
проведення на території України
антитерористичної
операції,
в
результаті:
обставин, що визначені у пункті 1
статті 1 Закону України „Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених
осіб”,
перебування
дитини в зоні воєнних дій та збройних
конфліктів, що негативно впливають
на
емоційний стан, психічний
розвиток, відчуття благополуччя і
внаслідок яких може завдаватися або
завдається шкода її здоров’ю;
вчинення дій стосовно дитини
(погрози знищення, переслідування,
залякування,
шантаж,
примус,
дискримінація);
загибелі (зникнення безвісти),
смерті
внаслідок
поранення,
потрапляння в полон, контузії або
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каліцтва, отриманих у населеному
пункті,
віднесеному до переліку
населених
пунктів,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 02 грудня 2015 р. № 1275
(Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 98, ст. 3367) (далі – перелік
населених пунктів, на території яких
здійснювалася
антитерористична
операція) батьків дитини або одного із
них – осіб із числа цивільних осіб, а
також батьків дитини або одного із них
– осіб із числа осіб, визначених пунктом
2 Порядку надання статусу особи, на
яку поширюється чинність Закону
України „ Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” деяким
категоріям
осіб,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
23.09.2015
№
740
(Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 78, ст. 2605).
3. Право на отримання статусу має
дитина, яка внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів:
1) отримала поранення, контузію,
каліцтво;
2) зазнала фізичного, сексуального,
психологічного насильства;
3) була викрадена або незаконно
вивезена за межі України;
4) залучалася до участі у діях
воєнізованих чи збройних формувань;
5) незаконно утримувалася, у тому
числі в полоні.

3. Право на отримання статусу має
дитина, яка внаслідок воєнних дій та
збройних
конфліктів
з
початку
антитерористичної операції в Україні:
1) отримала поранення, контузію,
каліцтво;
2) зазнала фізичного, сексуального,
психологічного насильства;
3) була викрадена або незаконно
вивезена за межі України;
4) залучалася до участі у діях
воєнізованих чи збройних формувань;
5) незаконно утримувалася, у тому

3. Право на отримання статусу
має дитина (у тому числі, яка в період
проведення на території України
антитерористичної операції досягла 18
років), яка внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів:
1) отримала поранення, контузію,
каліцтво;
2) зазнала
фізичного,
сексуального насильства;
3) була викрадена або незаконно
вивезена за межі України;
4) залучалася до участі у діях
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5. Статус надається органом опіки та
піклування за місцем реєстрації (обліку)
дитини як внутрішньо переміщеної особи,
а
також
за
місцем
проживання
(перебування) дитини у населеному
пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція, відповідно до
переліку населених пунктів, на території
яких здійснювалася антитерористична
операція, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2015 р. № 1275 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 98,
ст. 3367), і
органи державної влади на його території
здійснюють свої повноваження в повному
обсязі.

числі в полоні.

воєнізованих чи збройних формувань;
5) незаконно утримувалася, у тому
числі в полоні;
6) зазнала
психологічного
насильства (у тому числі психологічної
травми)

5. Статус надається органом опіки та
піклування за місцем реєстрації (обліку)
дитини як внутрішньо переміщеної особи,
або за місцем проживання (перебування)
дитини у населеному пункті, на території
якого здійснювалася антитерористична
операція,
відповідно
до
переліку
населених пунктів, на території яких
здійснювалася
антитерористична
операція, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2015 р. № 1275 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 98, ст. 3367), і органи
державної влади на його території
здійснюють свої повноваження в повному
обсязі, або за місцем виявлення
місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування
такої дитини.
Безпосереднє ведення справ щодо
надання статусу здійснюється службами у
справах дітей районних, районних у мм.
Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх утворення) рад (далі служби у справах дітей).

5. Статус надається органом опіки
та піклування за місцем реєстрації
(обліку)
дитини
як
внутрішньо
переміщеної особи або за місцем
проживання (перебування) дитини у
населеному пункті, на території якого
здійснювалася
антитерористична
операція, і органи державної влади на
його
території
здійснюють
свої
повноваження в повному обсязі, або за
місцем виявлення місцевими органами
виконавчої влади та / або органами
місцевого
самоврядування
такої
дитини.

Безпосереднє ведення справ щодо
надання статусу здійснюється службами
у справах дітей районних, районних у
мм.
Києві
та
Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі їх
утворення) рад (далі - служби у справах
дітей).
6. Для надання статусу законний
6. Для надання статусу законний
6. Для надання статусу законний
представник дитини або у разі, коли представник дитини або у разі, коли представник дитини або у разі, коли
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дитина переміщується без супроводження
батьків або осіб, які їх замінюють, її
родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка,
дядько, повнолітні брат або сестра),
вітчим, мачуха, представник органу опіки
та піклування подають до служби у
справах дітей заяву про надання статусу і
такі копії документів, засвідчені в
установленому порядку:
свідоцтва про народження дитини
або іншого документа, що посвідчує особу
дитини;
документа, що посвідчує особу
заявника;
документа,
що
підтверджує
повноваження законного представника
дитини (якщо дитина постійно проживає
(перебуває) у закладі охорони здоров’я,
навчальному або іншому дитячому
закладі, – документа, що підтверджує
факт зарахування дитини до такого
закладу) або родинні стосунки між
дитиною
та
заявником,
або
повноваження представника органу
опіки та піклування;
довідки про взяття дитини на облік
як внутрішньо переміщеної особи або
документа, що підтверджує проживання
(перебування) дитини у населеному
пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція, відповідно до
переліку населених пунктів, на території
яких здійснювалася антитерористична
операція, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2015 р. № 1275 (Офіційний вісник

дитина переміщується без супроводження
батьків або осіб, які їх замінюють, її
родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка,
дядько, повнолітні брат або сестра),
вітчим, мачуха, представник органу опіки
та піклування подають до служби у
справах дітей заяву про надання статусу,
згоду на обробку персональних даних
відповідно до Закону України „Про
захист персональних даних” і такі копії
документів, засвідчені в установленому
порядку:
свідоцтва про народження дитини
або іншого документа, що посвідчує
особу дитини;
документа, що посвідчує особу
заявника;
документа,
що
підтверджує
повноваження законного представника
дитини (якщо дитина постійно проживає
(перебуває) у закладі охорони здоров’я,
навчальному або іншому дитячому
закладі, - документа, що підтверджує
факт зарахування дитини до такого
закладу) або родинні стосунки між
дитиною та заявником;
довідки про взяття дитини на облік
як внутрішньо переміщеної особи або
документа, що підтверджує проживання
(перебування) дитини у населеному
пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція, відповідно до
переліку населених пунктів, на території
яких здійснювалася антитерористична
операція, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 2 грудня

дитина
переміщується
без
супроводження батьків або осіб, які їх
замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба,
прадід, тітка, дядько, повнолітні брат
або сестра, інші родичі), вітчим,
мачуха, представник органу опіки та
піклування подають до служби у
справах дітей заяву про надання
статусу, згоду на обробку персональних
даних відповідно до Закону України
„Про захист персональних даних” і такі
копії
документів,
засвідчені
в
установленому порядку:
свідоцтва про народження дитини
або іншого документа, що посвідчує
особу дитини;
документа, що посвідчує особу
заявника;
документа,
що
підтверджує
повноваження законного представника
дитини
(якщо
дитина
постійно
проживає (перебуває) у закладі охорони
здоров’я, навчальному або іншому
дитячому закладі, – документа, що
підтверджує
факт
зарахування
перебування дитини у такому закладі)
або родинні стосунки між дитиною та
заявником;
довідки про взяття дитини на
облік як внутрішньо переміщеної
особи або документа, що підтверджує
проживання (перебування) дитини у
населеному пункті, на території якого
проводилась
антитерористична
операція.
У разі відсутності відомостей про
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України, 2015 р., № 98, ст. 3367).
У разі відсутності відомостей про
реєстрацію
місця
проживання
(перебування) дитини або документів,
зазначених у абзаці п’ятому цього пункту,
доказами
підтвердження
її
місця
проживання (перебування) у населеному
пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція, можуть бути
відомості, які містяться в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно,
або документи про право власності
батьків або дитини на рухоме або
нерухоме майно, свідоцтво про базову
загальну середню освіту або атестат про
повну загальну середню освіту, або
документ про професійно-технічну освіту,
або табель успішності, або учнівський
квиток, або медичні документи, або
свідоцтво про народження дитини;
заяв про вчинення кримінального
правопорушення щодо дитини, про
залучення дитини до кримінального
провадження як потерпілої або визнання
дитини потерпілою, зареєстрованих в
установленому порядку у відповідних
правоохоронних органах;
витягу з Єдиного реєстру досудових
розслідувань про відкриття кримінального
провадження за вказаною заявою про
вчинення злочину щодо дитини та
висновку експерта за результатами
судової експертизи, проведеної в ході
досудового
розслідування
в
кримінальному
провадженні,
яка
встановлює факт отримання дитиною

2015 р. № 1275 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 98, ст. 3367).
У разі відсутності відомостей про
реєстрацію
місця
проживання
(перебування) дитини або документів,
зазначених у абзаці п’ятому цього пункту,
доказами
підтвердження
її
місця
проживання (перебування) у населеному
пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція, можуть бути
відомості, які містяться в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно,
або документи про право власності
батьків або дитини на рухоме або
нерухоме майно, свідоцтво про базову
загальну середню освіту або атестат про
повну загальну середню освіту, або
документ про професійно-технічну освіту,
або табель успішності, або учнівський
квиток, або медичні документи, або
свідоцтво про народження дитини;
висновку
лікарськоконсультативної
комісії
для
підтвердження
факту
отримання
дитиною поранення, контузії, каліцтва,
фізичного, сексуального насильства
над дитиною;
витягу з Єдиного реєстру досудових
розслідувань
про
відкриття
кримінального провадження за заявою
про
вчинення
кримінального
правопорушення щодо дитини, у разі
наявності обставин, передбачених у
підпункті 3, 4, 5 пункту 3 цього
Порядку.
Дитина, якій виповнилося 14 років,

реєстрацію
місця
проживання
(перебування) дитини або документів,
зазначених в абзацах другому – п’ятому
цього пункту, доказами підтвердження
її місця проживання (перебування) у
населеному пункті, на території якого
здійснювалася
антитерористична
операція, можуть бути відомості, які
містяться в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, або
документи про право власності батьків
або дитини на рухоме або нерухоме
майно, свідоцтво про базову загальну
середню освіту або атестат про повну
загальну середню освіту, або документ
про професійно-технічну освіту, або
табель успішності, або учнівський
квиток, або медичні документи, або
свідоцтво про народження дитини.
При обставинах, передбачених у
підпункті 1 пункту 3 цього Порядку,
також надаються виписка з медичної
карти хворого або консультаційного
висновку спеціаліста, виданих після
стаціонарного
або
амбулаторного
обстеження та лікування дитини в
закладах охорони здоров’я та або
науково-дослідних
установах,
визначених МОЗ, із зазначенням згідно
з Міжнародною класифікацією хвороб
та споріднених проблем здоров’я 10-го
перегляду діагнозу, отриманих з
початку
у
період
проведення
антитерористичної операції.
При обставинах, передбачених у
підпунктах 2, 3, 4, 5 пункту 3 цього
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поранення, контузії, каліцтва, зазнання
фізичного, сексуального, психологічного
насильства внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, у разі наявності
обставин, передбачених у підпунктах 1 і 2
пункту 3 цього Порядку.
Дитина, якій виповнилося 14 років,
має право самостійно звернутися до
служби у справах дітей та подати
документи, зазначені в абзацах другому,
третьому, п’ятому, сьомому та восьмому
цього пункту.

має право самостійно звернутися до
служби у справах дітей та подати
документи, зазначені в абзацах другому,
п’ятому, шостому, сьомому, восьмому та
дев’ятому цього пункту.

Порядку, також надаються:
копія заяви про вчинення щодо
дитини
кримінального
правопорушення
або
заяви
про
залучення дитини до провадження як
потерпілого,
зареєстрованих
в
установленому порядку у відповідних
правоохоронних органах;
витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань
про
відкриття
кримінального
провадження
(незалежно від результатів досудового
розслідування щодо зареєстрованого
кримінального правопорушення), за
вказаною заявою про вчинення під час
проведення антитерористичної операції
внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів злочину щодо дитини;
копія висновку експерта за
результатами
судової
експертизи,
проведеної
в
ході
досудового
розслідування
в
кримінальному
провадженні, яка встановлює факт
зазнання
фізичного,
сексуального
насильства внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів (у разі наявності
обставин, передбачених у підпункті 2
пункту 3 цього Порядку).
При обставинах, передбачених у
підпункті 6 пункту 3 цього Порядку
додаткові документи не надаються.
також надаються: у разі якщо
дитина зазнала моральні, психологічні
страждання (травми) –висновок центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
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молоді про наявність у дитини
психологічної травми, за результатами
оцінки потреб дитини, за формою
затвердженою Мінсоцполітики;
У разі якщо дитина отримала
статус особи відповідно до Порядку
надання статусу особи, на яку
поширюється чинність Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту”
деяким
категоріям
осіб,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 23 вересня 2015 р. № 740
(Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 78, ст. 2605) – копія посвідчення з
надписом „Посвідчення члена сім’ї
загиблого”;
У разі загибелі батьків дитини або
одного із них – осіб із числа цивільних
осіб – копія свідоцтва про смерть та
копія документа, що підтверджує
загибель особи у населеному пункті, що
належить до переліку населених
пунктів,
на
території
яких
здійснювалася
антитерористична
операція, або документ, що підтверджує
смерть особи внаслідок поранення,
контузії,
каліцтва,
отриманих
в
зазначеному населеному пункті під час
проведення
в
Україні
антитерористичної операції.
Норма раніше зазначена у п. 6

61. Дитина, якій виповнилося 14
років, має право самостійно звернутися
до служби у справах дітей та подати
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8. У разі відсутності документів,
зазначених в абзацах другому – п’ятому
пункту 6
цього
Порядку,
для
підтвердження
персональних
даних
дитини-сироти,
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних
конфліктів,
її
законний
представник або посадові особи служби у
справах дітей можуть отримати відповідні
відомості на підставі письмового запиту
до Мінсоцполітики, що забезпечує
ведення банку даних про дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
і
сім’ї
потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів.

документи, визначені пунктом 6 цього
Порядку.
8. У разі відсутності документів,
зазначених в абзаці другому, пятому
пункту
6
цього
Порядку,
Мінсоцполітики протягом 5 робочих
днів з дати надходження письмового
запиту від законного представника
дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського
піклування,
яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, або керівника
служби у справах дітей надає про таку
дитину інформацію, що міститься в
банку даних про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
і сім’ї потенційних усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів.

10. Рішення про надання або відмову
в наданні статусу приймається органом
опіки
та піклування на підставі
документів, зазначених у пункті 6 цього
Порядку, протягом
30
календарних днів з дати реєстрації заяви
про надання статусу.
У рішенні зазначаються прізвище,
ім’я, по батькові дитини, дата її
народження, адреса місця її проживання
(перебування), обставини, визначені у
пункті 3 цього Порядку, за яких вона
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, документи, які
підтверджують такі обставини.

10. Рішення про надання або
відмову в наданні статусу приймається
органом опіки та піклування протягом
30 календарних днів з дати реєстрації
заяви про надання статусу
за
результатами розгляду документів,
зазначених у пункті 6 цього Порядку.
При обставинах, передбачених у
підпунктах 3, 4, 5 пункту 3 цього
Порядку - за наявності рішення Комісії
з питань захисту прав дитини.
У рішенні зазначаються прізвище,
ім’я, по батькові дитини, дата її
народження,
адреса
місця
її
проживання (перебування), обставини,
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Рішення про відмову в наданні
статусу приймається у разі відсутності
одного з документів, зазначених у пункті
6 цього Порядку (крім випадку,
визначеного у пункті 8 цього Порядку), та
може бути оскаржене в суді.

12. Підставами для прийняття
рішення органу опіки та піклування про
скасування статусу є:
закриття
кримінального
провадження у зв’язку з відсутністю події
кримінального правопорушення щодо
дитини або відсутністю у діянні складу
кримінального правопорушення щодо
дитини;
встановлення
недостовірних
відомостей у поданих документах або
непідтвердження обставин, передбачених
у підпунктах 1–5 пункту 3 цього Порядку,
в ході досудового розслідування у
кримінальному провадженні за заявою
про вчинення злочину щодо дитини або
судового розгляду;
Рішення про скасування статусу
може бути оскаржено в суді.

визначені у пункті 3 цього Порядку, за
яких вона постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів (за
винятком сексуального насильства,
яке
позначається
літерою
„А”),
документи, які підтверджують таку
обставину, а також (за наявності) дата
та номер протоколу засідання Комісії з
питань захисту прав дитини.
Рішення про відмову в наданні
статусу приймається у разі відсутності
одного з документів, зазначених у
пункті 6 цього Порядку (крім випадку,
визначеного у пункті 8 цього Порядку),
та може бути оскаржене в суді.
Виключити

12. Підставою для прийняття
рішення органу опіки та піклування про
скасування статусу є :
закриття
кримінального
провадження у зв’язку з відсутністю події
кримінального правопорушення щодо
дитини або відсутністю у діянні складу
кримінального правопорушення щодо
дитини;
встановлення
недостовірних
відомостей у поданих документах або
непідтвердження обставин, передбачених
у підпунктах 2 – 5 пункту 3 цього
Порядку, в ході досудового розслідування
у кримінальному провадженні за заявою
про вчинення злочину щодо дитини або
судового розгляду.
Досягнення особою повноліття не
є підставою для скасування статусу.
Рішення про скасування статусу
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може бути оскаржено в суді.

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866
4. Комісія відповідно до покладених
на неї завдань:
1) розглядає та подає пропозиції до
індивідуального
плану
соціального
захисту дитини, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, дитини-сироти та
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування, який складається за формою,
затвердженою Мінсоцполітики, а також
визначає перелік суб’єктів соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі
– суб’єкти соціальної роботи), що беруть
участь у виконанні такого плану,
контролює виконання його пунктів
суб’єктами відповідно до їх компетенції;
2) розглядає питання, у тому числі
спірні, які потребують колегіального
вирішення, зокрема:
реєстрація
народження
дитини,
батьки якої невідомі;
надання дозволу бабі, діду, іншим
родичам дитини забрати її з пологового
будинку або іншого закладу охорони
здоров՚я, якщо цього не зробили батьки
дитини;
позбавлення
та
поновлення
батьківських прав;
вирішення спорів між батьками

4. Комісія відповідно до покладених
на неї завдань:
1) розглядає та подає пропозиції до
індивідуального
плану
соціального
захисту дитини, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, дитини-сироти та
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування, який складається за формою,
затвердженою Мінсоцполітики, а також
визначає перелік суб’єктів соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі
– суб’єкти соціальної роботи), що беруть
участь у виконанні такого плану,
контролює виконання його пунктів
суб’єктами відповідно до їх компетенції;
2) розглядає питання, у тому числі
спірні, які потребують колегіального
вирішення, зокрема:
реєстрація народження дитини,
батьки якої невідомі;
надання дозволу бабі, діду, іншим
родичам дитини забрати її з пологового
будинку або іншого закладу охорони
здоров՚я, якщо цього не зробили батьки
дитини;
позбавлення
та
поновлення
батьківських прав;
вирішення спорів між батьками
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щодо визначення або зміни прізвища та
імені дитини;
вирішення спорів між батьками
щодо визначення місця проживання
дитини;
участь одного з батьків у вихованні
дитини;
побачення з дитиною матері, батька,
які позбавлені батьківських прав;
визначення форми влаштування
дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування;
встановлення і припинення опіки,
піклування;
утримання і виховання дітей у сім՚ях
опікунів, піклувальників, прийомних
сім՚ях, дитячих будинках сімейного типу
та виконання покладених на них
обов՚язків;
збереження майна, право власності
на яке або право користування яким
мають діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
розгляд звернень дітей щодо
неналежного
виконання
батьками,
опікунами, піклувальниками обов՚язків з
виховання або щодо зловживання ними
своїми правами;
інші питання, пов՚язані із захистом
прав дітей;
3) розглядає підготовлені суб’єктами
соціальної роботи матеріали про стан
сім’ї, яка перебуває у складних життєвих
обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує
ризик відібрання дитини чи дитина вже

щодо визначення або зміни прізвища та
імені дитини;
вирішення спорів між батьками
щодо визначення місця проживання
дитини;
участь одного з батьків у вихованні
дитини;
побачення з дитиною матері, батька,
які позбавлені батьківських прав;
визначення форми влаштування
дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування;
встановлення і припинення опіки,
піклування;
утримання і виховання дітей у
сім’ях
опікунів,
піклувальників,
прийомних сім՚ях, дитячих будинках
сімейного типу та виконання покладених
на них обов՚язків;
збереження майна, право власності
на яке або право користування яким
мають діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
розгляд звернень дітей щодо
неналежного
виконання
батьками,
опікунами, піклувальниками обов’язків з
виховання або щодо зловживання ними
своїми правами;
надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів при обставинах,
передбачених у підпунктах 3, 4, 5
пункту 3 цього Порядку;
інші питання, пов’язані із захистом
прав дітей;
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відібрана у батьків без позбавлення їх
батьківських прав, сім’ї, діти з якої
влаштовуються до навчального закладу на
стаціонарне перебування за заявою
батьків, та:
приймає рішення про взяття під
соціальний супровід сімей, в яких
порушуються права дитини (завершення
або продовження у разі необхідності
строку соціального супроводу);
направляє у разі потреби батьків, які
неналежно
виконують
батьківські
обов’язки,
для
проходження
індивідуальних корекційних програм до
суб’єктів
соціальної
роботи,
які
відповідно до компетенції розробляють та
впроваджують такі програми;
4)
розглядає
питання
щодо
обґрунтованості обставин, за яких
відсутні
можливості
для
здобуття
дитиною повної загальної середньої
освіти
за
місцем
проживання
(перебування), та приймає рішення про
доцільність влаштування дитини до
загальноосвітньої школи-інтернату I–III
ступеня за заявою батьків із визначенням
строку її перебування у школі-інтернаті.
Під час прийняття рішення про
доцільність влаштування дитини до
загальноосвітньої школи-інтернату I–III
ступеня враховується думка дитини, якщо
вона досягла такого віку та рівня
розвитку, що може її висловити.

3)
розглядає
підготовлені
суб’єктами соціальної роботи матеріали
про стан сім’ї, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в
якій існує ризик відібрання дитини чи
дитина вже відібрана у батьків без
позбавлення їх батьківських прав, сім’ї,
діти з якої влаштовуються до навчального
закладу на стаціонарне перебування за
заявою батьків, та:
приймає рішення про взяття під
соціальний супровід сімей, в яких
порушуються права дитини (завершення
або продовження у разі необхідності
строку соціального супроводу);
направляє у разі потреби батьків, які
неналежно
виконують
батьківські
обов’язки,
для
проходження
індивідуальних корекційних програм до
суб’єктів
соціальної
роботи,
які
відповідно до компетенції розробляють та
впроваджують такі програми;
4)
розглядає
питання
щодо
обґрунтованості обставин, за яких
відсутні
можливості
для
здобуття
дитиною повної загальної середньої
освіти
за
місцем
проживання
(перебування), та приймає рішення про
доцільність влаштування дитини до
загальноосвітньої школи-інтернату I–III
ступеня за заявою батьків із визначенням
строку її перебування у школі-інтернаті.
Під час прийняття рішення про
доцільність влаштування дитини до
загальноосвітньої школи-інтернату I–III
ступеня враховується думка дитини, якщо
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вона досягла такого віку та
розвитку, що може її висловити.

Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення
____ ____________ 2017 р.
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