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«Всі шкільні проблеми стоять і перед 
сім’єю, усі труднощі, які виникають у 

складному процесі шкільного виховання 
сягають своїм корінням у сім'ю». 

В.О. Сухомлинський 

 

Батьківські права — це особливі права, в яких закладені багатогранні функції і які 

наділені низкою ознак. Вони мають: строковий характер; в них поєднуються інтереси батьків 

та інтереси дітей: мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини; право батьків на 

здійснення своїх прав і обов'язків є реальними; батьківські права та обов'язки, крім особистих, 

поєднують у собі і суспільні інтереси, вони також мають абсолютний характер. Це означає, що 

жодна особа, яка не має для цього відповідних правових підстав, не може перешкоджати 

батькам здійснювати ці права, обмежувати їх спілкування з дітьми. 

Здійснення батьківського права завжди є правом, а не обов'язком. 

Батьківські права — це право визначити прізвище та ім'я дитині; переважне право перед 

іншими особами на виховання дитини; право залучати до виховання дитини інших осіб; право 

передавати дитину на виховання фізичним чи юридичним особам; право безперешкодного 

спілкування з дитиною; право на самозахист дітей; право захищати інтереси дітей, бути 

законними представниками в суді, органах державної влади тощо; право визначати місце 

проживання дитини; право відбирати малолітню дитину від осіб, які утримують її у себе не на 

підставі закону або рішення суду, та багато інших прав, передбачених законодавством 

України. 

Обов'язками батьків відповідно до міжнародного та національного законодавства є: 

забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я (дитина може 

бути залишена батьками в пологовому будинку, якщо вона має вади фізичного та (або) 

психічного розвитку); зареєструвати народження дитини в державних органах реєстрації актів 

цивільного стану; виховувати дитину в дусі поваги до прав інших людей, любові до своєї сім'ї 

та родини, народу, своєї Батьківщини; піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний 

та моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; 

готувати її до самостійного життя; поважати права дитини, її людську гідність; піклуватися 

про дитину; не допускати жорстокого ставлення до дитини; не вдаватися до фізичних та інших 

видів покарань, які принижують людську гідність. 

 

Чинним законодавством України визначені зміст прав та обов’язків батьків щодо 

виховання та утримання дитини, з урахуванням визначених законодавством України прав 

дитини, а також сімейно-правову, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність 

батьків (осіб, які їх замінюють) за невиконання визначених законодавством прав та обов’язків 

по утриманню, догляду та вихованню дитини.     

 

Конвенція про права дитини  

від 20 листопада 1989 року (дата підписання Україною -21.02.90 року, дата 

набуття чинності для України - 27.09.91 року, дата ратифікації - 27.02.91 року. 

 

Відповідно до пункту 2 Статті 3 Конвенції  держави-учасниці зобов'язуються 

забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до 

уваги права й обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і 

з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів.  

Відповідно до статті 3 Конвенції держави-учасниці поважають відповідальність, права 

і обов'язки батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім'ї чи общини, як це 

передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом відповідають за дитину, 
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належним чином управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією 

прав і робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються. 

 

Відповідно до пункту 2 Статті 14 Конвенції держави-учасниці поважають права та 

обов'язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні 

її права методом, що відповідає здібностям дитини, які розвиваються.  

Відповідно до пункту 1 статті 18 Конвенції держави-учасниці докладають всіх 

можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової 

відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних 

випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. 

Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.  

Відповідно до пункту 1 статті 19 держави-учасниці вживають всіх необхідних 

законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від 

усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності 

піклування чи недбалого і брутального поводження або експлуатації, включаючи сексуальні 

зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про 

дитину.  

Відповідно до пункту 2 статті 27 Конвенції  батько(-ки) або інші особи, які виховують 

дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і 

фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини. 

 

Конституція України 

 

Відповідно до положень частини другої статті 51 Конституції України батьки 

зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.  

 

 

Закон України «Про охорону дитинства»  

від 26 квітня 2001 року № 2402-III 

 

Відповідно до положень статті 8 «Право на достатній життєвий рівень» Закону 

України: 

кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, 

морального, культурного, духовного і соціального розвитку;  

батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, 

необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. 

 

Відповідно до положень статті 11 Статті «Дитина і сім’я»:  

сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, 

культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе 

відповідальність за створення належних умов для цього;  

кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з 

них та на піклування батьків;  

батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної 

турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. 

 

Відповідно до положень статті 12 «Права, обов’язки та відповідальність батьків за 

виховання та розвиток дитини»: 

виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків 

покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або 

особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її 

здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для 
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розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного 

життя та праці;  

виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, 

свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей 

українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі 

взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, 

злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами;  

держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх 

обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку системи послуг з 

підтримки сімей з дітьми та мережі дитячих закладів. 

позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих 

прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей.  

батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і 

обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, 

навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до 

закону.  

у разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її 

здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. 

Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового 

медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про 

відповідальність за залишення дитини в небезпеці. 

 

Відповідно до положень статті 35 «Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону дитинства»: 

особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, несуть 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів 

України.   

 

Закон України «Про освіту»  

від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII 

 

Стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти 

 

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають 

рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини. 

 

2. Батьки здобувачів освіти мають право: 

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної 

освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні 

експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання 
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своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 

освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

 

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані: 

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, 

законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і 

довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених 

нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та 

злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками 

різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального 

походження, сімейного та майнового стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 

суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів 

України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-

культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності); 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу 

(цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в 

закладі освіти. 

 

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх 

обов'язків, захищає права сім'ї. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право 

батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 

а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації 

та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу. 

 

5. Інші права та обов'язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх 

послуг (за наявності). 

 

Закон України « Про загальну середню освіту»  

від 13 травня 1999 року № 651-XIV 

 

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  
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1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;  

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу загальної 

середньої освіти;  

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладів загальної 

середньої освіти;  

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання 

дітей;  

захищати законні інтереси дітей; 

здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під 

час її перебування у закладі загальної середньої освіти. 

 

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:  

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання;  

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови 

для розвитку їх природних здібностей;  

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин 

і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;  

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського 

народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного 

середовища, любов до України.  

 

 

Сімейний кодекс України  

від 10 січня 2002 року № 2947-III 

 

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини  

 

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.  

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток.  

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 

готувати її до самостійного життя.  

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.  

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку 

батьківського піклування щодо неї.  

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.  

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними 

інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. 

 

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини  

 

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання 

дитини.  

2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на 

виховання фізичним та юридичним особам.  

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать 

закону, моральним засадам суспільства.  

 

Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання  



6 
 

 

1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою 

державного контролю, що встановлена законом.  

2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків 

щодо неї.  

3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та 

піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій.  

4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до 

суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.  

 

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків  

 

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на 

повазі до прав дитини та її людської гідності.  

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.  

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам 

суспільства.  

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення 

на них відповідальності, встановленої законом. 

 

Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав  

 

1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:  

 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без 

поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;  

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;  

3) жорстоко поводяться з дитиною;  

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;  

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування 

та бродяжництва;  

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.  

 

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених 

пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.  

 

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або 

когось із них.  

 

4. Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги 

інформацію про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого 

супроводу. 

 

5. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях 

батьків або одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про 

це орган досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування.  

 

6. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили 

суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації 

народження дитини.  
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Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення 

батьківських прав  

 

1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один 

з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, 

навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, 

прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.  

 

Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину.  

1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 

 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  

від 7 грудня 1984 року № 8073-X 

 

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо 

виховання дітей  

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених 

законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання 

неповнолітніх дітей - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 

правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, крім порушень, 

передбачених частинами третьою або четвертою статті 173 4 цього Кодексу, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п'ятдесяти 

до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у 

вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Діяння, передбачене частиною п'ятою цієї статті, вчинене повторно протягом року 

після накладення адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у 

праві виїзду за межі України та обмеження у праві керування транспортним засобом - до 

виконання рішення в повному обсязі. 

Умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування 

дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про тимчасовий виїзд 

дитини за межі України тим із батьків, з яким рішенням суду визначено або висновком органу 

опіки та піклування підтверджено місце проживання цієї дитини, - 
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тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

Цивільний кодекс України 

від 16 січня 2003 року № 435-IV 

 

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 

1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за 

завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.  

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування 

завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі 

її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було 

завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в 

частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не 

з його вини.  

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом 

здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду 

припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до 

досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.  

 

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття 

нею повної цивільної дієздатності 

1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної 

дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах.  

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, 

майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в 

частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або 

піклувальником, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не 

доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду 

припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.  

 

Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами 

1. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми 

батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними 

або за рішенням суду.  

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала 

в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану 

шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.  

 

Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами 

1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними 

у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.  

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них 

перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад 

відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.  

 

Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав 

1. Батьки зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони були 

позбавлені батьківських прав, протягом трьох років після позбавлення їх батьківських прав, 

якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських 

обов'язків. 

 



9 
 

 

 

Кримінальний кодекс України 

від 5 квітня 2001 року № 2341-III 

 

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 

якої встановлена опіка чи піклування  

 

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом 

обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, 

що спричинило тяжкі наслідки, -  

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на 

той самий строк. 

 

 

 


