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УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежить від фізичного та духовного 

розвитку дитини, ставлення держави до проблем дітей, їх інтересів та потреб. Одним з критеріїв стану 

захисту прав дитини та її добробуту в державі є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

У нових соціально-економічних умовах проблеми захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Понад 80 

тис. сімей з різних причин не виконують виховні функції щодо власних дітей. Так, відповідно до частини 

третьої статті 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, покладається на державу [1]. 

Загалом, система піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще з 

давніх часів йшла двома шляхами. Один з них — це утримання та виховання їх у спеціально призначених 

для цього закладах, а другий — це передача дітей на виховання та утримання до сімей приватних осіб. Дана 

система так само розвивалася й в Україні [2, с. 36].  

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» №2342 від 13 січня 2005 року визначає правові, організаційні, 

соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. 

Зокрема,  в статті 1 цього Закону зазначається, що дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи 

загинули батьки,  а 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, 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. Також, 

стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлює форми влаштування таких дітей, а саме : 

усиновлення; встановлення опіки або піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного 

типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [3]. 

В Україні існує розгалужена мережа державних органів, на яких покладено обов’язок піклуватися 

про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: служби у справах дітей, органи 

опіки та піклування, органи освіти та науки, управління (відділи) у справах молоді та спорту, центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й інші. Основною метою діяльності таких центрів є створення 

соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного й різнобічного розвитку дітей і молоді, захист їх 

конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб [4, с.71].  

Центральним органом виконавчої влади, який координує питання соціального захисту дітей, 

позбавлених батьківського піклування в Україні є Державний департамент з усиновлення та захисту прав 

дитини. Цей орган влади визначає діяльність органів і служб у справах дітей щодо соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в свою чергу координують діяльність 

місцевих органів влади. 

Центральним органом виконавчої влади у сфері соціального захисту є Міністерство соціальної 

політики України. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України є головним органом у системі 
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центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Міністерство здійснює 

заходи щодо соціально-правового захисту дітей, запобіганню бездоглядності і правопорушенням серед 

дітей, соціальної реабілітації найуразливіших категорій дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування [6, с. 8 -9]. 

Головними завданнями соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 

батьків є створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дитини; розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, 

створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); організація роботи з питань захисту 

особистих та майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;  активізація 

профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у  

дитячому середовищі; зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розвиток творчого 

потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей; розширення мережі дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей, підготовка документів, які необхідні для їх створення, призначення соціальної допомоги 

та грошового забезпечення; здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання усиновлених 

дітей, дітей, над якими встановлено опіку (піклування), взятих у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу [5, с. 93].  

Сьогодні на законодавчому рівні закріплений обов’язок держави, в особі відповідних її органів, 

дбати про захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При вирішенні 

питання щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

законодавство йде двома шляхами: це збереження за вказаною категорією осіб вже належного їм на праві 

власності чи на праві користування житла, та надання нового жилого приміщення.  

Одним з принципів державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  проголошеним у ст. З Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування» є забезпечення 

вільним вибором сфери професійної діяльності,  

яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, а також особи із їх  

числа та запитам ринку праці.  

Гарантії щодо забезпечення працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа передбачені ст. 23 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Відповідно до ч. 1 

даної статті «…місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад згідно із законодавством 

бронюють робочі місця для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа, забезпечують їх першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця. 

Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа покладається на органи праці та соціальної політики і на 

керівника закладу, де перебувала дитина» [3].  

Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, надання їм першого робочого місця, яке не може бути замінено за бажанням роботодавця 

протягом трьох років з моменту початку роботи [6, с. 16]. 

Отже, із усього вищезазначеного можна дійти висновку, що створення оптимальних умов для 

життєдіяльності соціально незахищених категорій дітей, зокрема дітей – сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування є одним з найважливіших завдань сьогодення. На сучасному етапі розвитку 

суспільства існує велика кількість нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав та законних 

інтересів дітей-сиріт. Але, на превеликий жаль, цього не достатньо, бо не всі нормативно-правові акти 

супроводжуються механізмом їхньої реалізації, що ускладнює їх втілення у життя і робить їх 

декларативними.  
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ОПЕРАТИВНЕ ВІДАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 Відповідно до ч . 1 ст. 133 основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій 

базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права – право 

господарського відання ,право оперативного управління.  

Право господарського відання — правова форма, що згідно з ч. 1 ст. 136 ГК України  застосовується 

для встановлення  правового режиму майна, закріпленого  лише за суб’єктом  підприємництва. Право 

господарського  відання — це речове право суб’єкта  підприємництва,  який, так само як і власник, володіє, 

користується  і  розпоряджається  закріпленим за ним майном. Проте, якщо зазначені  повноваження  

власника  носять  абсолютний характер, то суб’єкт підприємництва, за яким майно  закріплене  власником 

(уповноваженим власником  органом) на праві господарського відання, обмежений у здійсненні 

повноваження розпоряджатися окремими видами майна, яке (повноваження) він може реалізувати лише за 

згодою власника. 

Випадки одержання такої згоди передбачені  ГК України  та іншими законами [1, c. 179].  Власник 

майна, закріпленого за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням та збереженням 

належного йому майна. Згідно з ч. З ст. 136 ГК України  право господарського відання захищається за 

допомогою тих же положень закону, що і право власності. Важливе значення для захисту права 

господарського відання має вказівка закону (ч. 2 ст. 136 ГК України ) на те, що суб’єкт підприємництва, 

який здійснює господарювання на основі права господарського відання, є підприємством. Право 

господарського відання можна визначити як право юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку 

господарську діяльність, тобто є суб’єктами підприємництва, похідне від права власності, з обмеженням 

повноваження розпорядження окремими видами майна згодою власника (уповноваженого органу). 

Право оперативного управління — це речове право суб’єкта господарювання, який здійснює 

некомерційну діяльність, тобто самостійну систематичну господарську діяльність, спрямовану на 

досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку (ч. 1 ст. 52 ГК 

України ). Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, 

зазначеному в статуті підприємства. Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом 

розпоряджатися закріпленим за ним майном без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно 

входить (ч. 4 ст. 77 ГК України ) [2,c. 47]. Майно державного комерційного підприємства закріплюється за 

ним, як за суб’єктом права, на праві господарського відання. Майно комунального унітарного підприємства 

перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання 

(комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне 

підприємство).  
Отже, постає питання: чим відрізняються вони одне від одного. Відмінність полягає насамперед у 

характері прав. Право власності є основним, самостійним правом, у той час як право повного 

господарського відання вторинне і залежить від права власності. Якщо право власності може існувати без 

права повного господарського відання, то останнє неможливе без права власності.  

Вторинним характером права повного господарського відання зумовлені і такі його обмеження: 

власник може контролювати використання майна шляхом аудиторських та інших перевірок; отримувати 

частку прибутку від використання цього майна; ухвалити рішення про ліквідацію або реорганізацію 

юридичної особи, у повне господарське відання якої було надане майно, тощо. Право оперативного 

управління визначають як таке, що фінансується за рахунок власника, особливе речове право юридичної 

особи (організації) володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за нею майном в межах, 

встановлених законодавчими актами, відповідно до цілей своєї діяльності, завдань власника і призначення 

майна [3,c. 108].  

Однак таке визначення має деякі неточності. Так, не зовсім зрозуміло, шо вкладається у поняття 

"фінансування речового права". Неточним є твердження, що право оперативного управління охоплює 

одночасно три правомочності - володіння, користування, розпорядження. Зайвою видається вказівка на те, 

що межі здійснення права оперативного управління залежать від призначення майна і завдань, поставлених 

власником. Адже очевидно, що власник якраз і ставить завдання використовувати майно відповідно до його 

призначення і для досягнення цілей, для яких створена ним певна організація. 

З цих міркувань більш важливим видається зосередити увагу на інших характерних ознаках права 

оперативного управління: наявності правомочностей, отриманих від власника, і визначенні ним меж 

використання майна. З урахуванням цих обставин можна запропонувати таке визначення досліджуваного 

поняття. 


