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Захист майнових та житлових прав дітей 

Особи, яким стало відомо про наявність у дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, майна, повідомляють про це службу у
справах  дітей  за  місцем  знаходження  майна.  Служба  у  справах  дітей
протягом десяти днів після надходження повідомлення складає опис  такого
майна.

Районна державна адміністрація, виконком сільської, селищної ради за
місцем знаходження майна забезпечує збереження майна дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  і  вживає  заходів  до  встановлення
опіки над майном. Рішення про встановлення опіки над майном приймається
за  місцем  знаходження  майна  за  поданням  служби  у  справах  дітей
райдержадміністрації.

Для прийняття рішення про встановлення опіки над майном дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах
дітей збирає такі документи:

- копія рішення про влаштування дитини;
- опис майна, над яким встановлюється опіка;
- документи, які підтверджують право власності дитини на майно;
- акт обстеження житлово-побутових  умов  потенційного  опікуна над

майном та висновок про можливість виконання ним обов'язків опікуна;
- заява опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над

майном  дитини,  засвідчена  нотаріально  або  написана  ним  власноручно  в
присутності  посадової  особи,  яка  здійснює  прийом  документів,  про  що
робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису
посадової особи та дати.

Особі,  яка  призначається  опікуном  над  майном  дитини,  служба  у
справах дітей за місцем знаходження майна видає рішення про встановлення
опіки  над  майном,  копію  опису  майна  дитини,  копії  документів,  які
підтверджують  право  власності  дитини  на  майно,  та  забезпечує  передачу
майна дитини на підставі акта приймання-передачі.

Райдержадміністрація, виконком сільської, селищної ради у разі втрати
дитиною  статусу  дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування, досягнення дитиною повноліття, надання дитині або набуття нею
повної  цивільної  дієздатності,  відмови опікуна  над  майном від  виконання
своїх обов'язків, смерті опікуна над майном, смерті дитини приймає рішення
про припинення опіки над майном.

Якщо право користування житлом є тільки у дитини-сироти та дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  за  клопотанням  служби  у  справах
дітей або за заявою опікуна, піклувальника райдержадміністрація, виконком
сільської,  селищної ради за місцем знаходження житла вживає заходів для
передачі його у  власність дитини.

У  разі,  коли  дитина-сирота  та  дитина,  позбавлена  батьківського
піклування, є спадкоємцем майна, райдержадміністрація, виконком за місцем



походження дитини призначає особу, яка буде представляти інтереси дитини
на час здійснення права на спадкування.

Якщо  у  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  відсутнє  житло,  яке  належить  їй  на  праві  власності
(користування), або якщо повернення до нього неможливе, за клопотанням
служби  у  справах  дітей  за  місцем  її  походження  райдержадміністрація,
виконавчий  орган  сільської  селищної  ради  вирішує  питання  про  взяття
дитини  на  облік  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов.
Документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують
поліпшення  житлових  умов,  готує  та  подає  служба  у  справах  дітей
райдержадміністрації.

Районна державна адміністрація, виконавчий орган сільської, селищної
ради  за  місцем  походження  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  у  разі  відсутності  у  неї  житла  після  закінчення
(припинення)  її  перебування  під  опікою,  піклуванням,  у  прийомній  сім'ї,
дитячому  будинку  сімейного  типу,  закладі  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, позачергово забезпечує її  житловим
приміщенням.

Служба у справах дітей здійснює підготовку і забезпечує контроль за
виконанням  рішень  виконавчого  органу  сільської,  селищної  ради  щодо
захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей.  Якщо  батьки,  опікуни,
піклувальники  не  виконують  рішення  районної  держадміністрації,
виконавчого  органу  сільської,  селищної  ради  щодо  збереження  майна
дитини,  служба  у  справах  дітей  подає  голові  райдержадміністрації
клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та
житлових прав дитини.

Служба  у  справах  дітей  за  місцем  знаходження  майна  надає
консультації  громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо
відчуження майна дитини.  Для відчуження майна дитини батьки, опікуни
або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

- заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на

відчужуване майно;
-  витяг  з  реєстру  прав  власності  на  нерухоме  майно,  виданий

відповідно до законодавства;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з

домової книги;
- копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

піклувальників);
-  копію  рішення  про  встановлення  опіки  над  майном  дитини  (для

опікунів, піклувальників);
- копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками

дитини (у разі наявності).
У  разі  виїзду  сім'ї  на  постійне  місце  проживання  за  кордон  до

зазначених  документів  додається  довідка  управління  (відділу)  у  справах



громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб  за  місцем  реєстрації
сім'ї.

При необхідності  отримати  дозвіл  на  здійснення  дарування,  зміни
місця  проживання  дитини,  а  також  купівлі-продажу  житла  від  імені
неповнолітнього  необхідно звертатися  до органів  опіки та  піклування  при
виконавчих комітетах сільських, селищних рад. Інформаційні послуги з цих
питань, а також юридична, консультативна допомога надається службою у
справах дітей райдержадміністрації.


