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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,  
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Ознакою гуманного суспільства є увага до потреб та прав 
особистості, причому особливою цінністю визнаються діти, адже саме 
вони є основою майбутнього України. Держава за допомогою нормативно-

правової бази й органів влади має всіляко забезпечувати кожну дитину 
гідним життям й створювати умови для всебічного розвитку. Проте, 
складаються такі ситуації, коли діти з різних причин залишаються без 
батьківського піклування, тому надалі відстоювати власні права досить 
тяжко. У таких ситуаціях держава зобовʼязана брати на себе виховання та 
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Саме у такому ставленні держави до дітей, а особливо до дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування проявляється розвиток 
суспільства, і тому необхідною умовою захисту сиріт в нашому суспільстві 
є вдосконалення державної соціальної політики, в тому числі через 
створення дієвої нормативно-правової бази, головними завданнями якої є 
сприятливий розвиток кожної особистості. 

Стан нормативно-правової бази завжди має базуватися на аналізі 
тенденцій та змін забезпечення виконання прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з метою виявлення діючого 
механізму державного управління в сфері захисту прав сиріт. 

На часі дуже широко висвітлюється проблема соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вирішення 
зазначеної проблеми, яка є досить болючим питанням, привертає увагу 
вчених-науковців, а саме таких, як: З. Кияниця, І. Кучеріна, В. Москалюк, 
О. Карпенко, Л. Балим, О. Безпалько, Р. Вайнола, В. Волкова, М. Демченко, 
Т. Єрескова, А. Капська, О. Клименко, Н. Комарова, Х. Лисенко, О. Ноздріна, 
О. Потопахіна, І. Пʼєша, Г. Стасюк, Б. Сюта, Т. Тищенко, С. Толстоухова, 
І. Трубавіна, О. Гончаренко, О. Проць, М. Бетенчук, Н. Болотіна. 

На сучасному етапі розвитку держава витрачає чималі кошти для 
надання різного виду матеріальних допомог та пільг на утримання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, однак, зважаючи на 
збільшення кількості сиріт, можна стверджувати, що механізм заходів 
щодо попередження виникнення сирітства є недієвим. 

Основним законодавчим документом, у якому містяться головні 
положення щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, є Закон України «Про охорону дитинства» (із 
змінами) від 26.04.2001 р. 1. 

Цим законом визначені основні положення щодо створення 
необхідних умов для всебічного і гармонійного розвитку осіб в умовах 
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підготовки їх до батьківської депривізації і самостійного життя. Зокрема 
діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, можуть бути 
передані під опіку чи піклування, на усиновлення або бути влаштовані на 
виховання. При цьому на виховання можуть передаватися в прийомні сімʼї, 
в будинки дитини, дитячі будинки, школи інтернати, дитячі будинки 
сімейного типу. Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на органи опіки 
і піклування, центри соціальних служб й інші спеціально уповноважені 
органи. 

За Розʼясненням Міністерства юстиції України «Соціальний захист 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання» (13.07.2011), 
дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, 
позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишилися без 
піклування батьків у звʼязку 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, 
повʼязаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей 
про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 
виконувати свої батьківські обовʼязки, а також підкинуті діти, батьки яких 
невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти 2. 

Як зазначає Н. Болотіна, поняття «соціальний захист» у широкому 
розумінні визначається як діяльність держави, спрямовану на забезпечення 
формування й розвиток повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію 

негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для 
самовизначення і ствердження у житті. У вузькому розумінні соціальний 
захист визначається як сукупність економічних і правових гарантій, що 
забезпечують додержання найважливіших соціальних прав громадян, 
досягнення соціальне прийнятного рівня життя 3, с. 36. 

Держава, відповідно до Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», забезпечує правові, організаційні, 
соціальні засади та гарантії, а також встановлює соціальні стандарти і 
нормативи підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 4, с. 267. 

Таким чином, соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування в Україні є одним із головних обовʼязків держави 
та основним напрямом правової політики. Згідно, українського законодавства 

держава зобовʼязана створювати всі умови для функціонування системи 
задля захисту прав дітей та надавати усі необхідні соціальні і правові 
гарантії, але нормативно-правовий механізм державної соціальної політики 
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потребує постійного доопрацювання. Для ефективної реалізації соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання 
необхідне проведення ряду профілактичної роботи серед населення та 
створення системи контролю та моніторингу за взяті державою 
зобовʼязання щодо певного державного забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Протягом тривалого часу в Україні гостро постає проблема 
взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, що є 
особливо актуальним в умовах фінансової нестабільності і сучасних 
децентралізаційних процесів. Для удосконалення бюджетної децентралізації 
та визначення чітких повноважень органів місцевого самоврядування 
необхідно організувати ефективну діяльність системи міжбюджетних 
відносин. 

Механізм організації міжбюджетних відносин – це система, яка 
включає сукупність інструментів, методів та важелів, за допомогою 
застосування яких забезпечується цілеспрямоване фінансове упорядкування 

міжбюджетних відносин з метою усунення вертикальних та горизонтальних 

дисбалансів фінансового забезпечення розвитку та стимулювання органів 
місцевого самоврядування до ефективного використання економічного 
потенціалу територій [3, c. 303]. Основною метою даного механізму  
є забезпечення сталого розвитку країни, тобто надання населенню 
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