
ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 
 

У яких випадках встановлюється опіка, піклування? 
 

 Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми 
позбавленими батьківського піклування для забезпечення їх особистих і 
майнових прав та інтересів. 

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка 
перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням 
особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки 
опікуна чи піклувальника. 

 

Особи, які не можуть бути опікунами, піклувальниками 
  

Не можуть бути опікунами, піклувальниками особи:  
- визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено 

дієздатними;  
- позбавлені батьківських прав;  
- були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було 
скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної 
сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини; 

- за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання 
дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної 
комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані 
асоціальні прояви, нахили до насильства);  

- перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 
наркологічному диспансері;  

- зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  
- страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які 

не можуть бути усиновлювачами;  
- були засуджені.  
Не можуть бути опікунами, піклувальниками особи, з якими на спільній 

житловій площі проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні 
діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД 
(крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту 
форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані 
асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають 
постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).  

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про 
призначення опіки, піклування не може бути менший ніж розмір прожиткового 
мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних 
груп населення. 

Що потрібно, щоб взяти дитину під опіку, піклування дитину? 
 

Кандидати в опікуни подають до Служби такі документи:  



          - заяву кандидатів в опікуни, піклувальники про призначення опікуном, 
піклувальником;   

- копії паспортів кандидатів опікуни;  
- довідку про склад сім'ї (форма № 3);  
- довідку про стан здоров'я кандидатів в опікуни, піклувальники та членів 

сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних 
захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);  

- довідку про доходи потенційного опікуна, піклувальника за останні 
шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому 
порядку;  

- довідку про проходження навчання кандидатів в опікуни, піклувальники 
і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо 
включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;  

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з 
кандидатами в опікуни, піклувальники на призначення опіки, піклування 
засвідчену нотаріально.  

Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, не 
зобов’язані проходити курс навчання, але за власним бажанням відповідно до 
рекомендації служби у справах дітей за місцем походження дитини або за 
місцем свого проживання вони можуть його пройти. 

 

Грошове забезпечення 
 

Опікунам, піклувальникам на кожну дитину призначається грошова 
допомога. 

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для 
дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних 
закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня 
акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення 
відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два 
прожиткових мінімуми для працездатної особи. 
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