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ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ ЯК ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ 
ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

Поряд з класичними формами влаштування дітей, які залишилися без батьківського 
піклування, такими як усиновлення та встановлення опіки і піклування, у законодавстві 
України закріплено альтернативні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. До них відносяться патронат над дитиною, прийомна сім’я і 
дитячий будинок сімейного типу.  

Відповідно до ст. 252 СК України патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, 
виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання 
нею, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Ознаками цієї форми влаштування дитини є: а) тимчасовий (короткостроковий) харак-
тер, обумовлений загальним терміном перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя 
не більше шести місяців (ч. 6 ст. 252 СК України); б) метою такої форми влаштування дити-
ни є не створення сім’ї, а тимчасовий догляд, реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихо-
вателя на період подолання нею, її батьками або іншими законними представниками склад-
них життєвих обставин, а тому патронат над дитиною не є перешкодою для застосування 
інших форм влаштування дитини (ч. 1 ст. 252 СК України); в) підставою для виховання ди-
тини в сім’ї патронатного вихователя є укладення договору між патронатним вихователем 
та органом опіки і піклування (ч. 1 ст. 253 СК України); г) патронатний вихователь здійснює 
свою діяльність щодо виховання дитини за трудовим договором, укладеним з бюджетною 
установою соціального захисту населення, до якої він зараховується на роботу за визна-
ченням відповідної місцевої державної адміністрації або місцевої ради (ч. 7 ст. 252 СК Укра-
їни); ґ) встановлення патронату над дитиною не призводить до виникнення взаємних особи-
стих немайнових та майнових права і обов’язків між патронатним вихователем та дитиною у 
такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини як це, наприклад, передбачено законодав-
ством України щодо усиновлювача і усиновленого (ч. 3–5 ст. 232 СК України); д) між патро-
натним вихователем і дитиною не виникає аліментних зобов’язань; е) встановлення патро-
нату над дитиною можливе до досягнення нею повноліття, що випливає із сутності правово-
го статусу дитини (ч. 1 ст. 6 СК України); є) патронатний вихователь отримує плату за вихо-
вання дитини у своїй сім’ї (ч. 1 ст. 256 СК України); ж) батьки дитини не звільняються від 
обов’язку щодо її утримання (ч. 2 ст. 256 СК України); з) патронат над дитиною припиняєть-
ся у разі повернення дитини до її батьків, інших законних представників, а також встанов-
лення щодо неї інших форм влаштування (ч. 2 ст. 253 СК України). 

Слід підкреслити, що патронат над дитиною у чинній редакції СК України запрова-
джується виключно як тимчасова (короткострокова) форма влаштування дитини і має за 
мету не сімейне виховання (як передбачалося у СК України до внесення змін Законом 
України № 936-VII від 26.01.20016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  
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України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»), а є 
оперативною допомогою, що надається задля подолання дитиною, її батьками або інши-
ми законними представниками складних життєвих обставин.  

Така законодавча конструкція патронату над дитиною є новелою Сімейного кодексу 
України і значно відрізняється від тієї, що існувала раніше, оскільки до внесення відповід-
них змін патронат над дитиною розглядався як одна із сімейних форм виховання дітей із 
їх визначеним правовим статусом, – дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що запроваджувалася нарівні з опікою (піклуванням), прийомною сім’єю, ди-
тячим будинком сімейного типу та тривала до досягнення дитиною повноліття без обме-
ження терміну її перебування у сім’ї патронатного вихователя.  

На сьогодні, для влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя не є 
обов’язковим попереднє надання їй правового статусу дитини-сироти або дитини, позба-
вленої батьківського піклування як це передбачено для інших форм влаштування відпові-
дної категорії дітей, таких як усиновлення, встановлення опіки і піклування, прийомної 
сім’ї, дитячого будинку сімейного типу. 

Таким чином, патронат над дитиною може використовуватися як проміжний етап 
для її подальшого влаштування у прийомну сім’ю, будинок сімейного типу, а також як 
механізм швидкого реагування на порушення прав дитини і, водночас, надання спеціаль-
ної послуги дитині і її батькам, іншим законним представникам у період кризових ситуацій, 
наприклад тяжкої хвороби батьків, жорсткого поводження з дитиною, неможливість вихо-
вання дитини та здійснення догляду за нею у разі настання непередбачуваних обставин, 
існування інших несприятливих умов для виховання дитини.  

Про доцільність внесення відповідних змін у законодавство неодноразово вислов-
лювалися науковці у галузі сімейного права. Так, на їх думку влаштування дитини до сім’ї 
патронатного вихователя має відбуватися не тільки тоді, коли вона залишилася без бать-
ківського піклування, але й тоді, коли вона проживає у сім’ї своїх батьків, але з тих чи 
інших причин опинилася в несприятливих умовах [1, с. 86–88]. Таке бачення розширить 
поняття патронату, дозволяючи застосувати його до будь-яких відносин, пов’язаних з 
наданням соціальної допомоги дитині [2, с. 435]. 

Аналіз частин 1, 2 ст. 251, частин 1–3 ст. 254 СК України дозволяє дійти висновку, 
що для влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя необхідним є дотримання 
таких умов, як-от: 

1. Попереднє проходження патронатним вихователем спеціального курсу підготов-
ки для надання послуг з догляду, реабілітації і виховання дитини; 

2. Письмова згода на влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя всіх 
повнолітніх членів сім’ї патронатного вихователя, які проживають разом з ним, а також 
його дітей, які досягли віку, коли вони можуть самостійно висловлювати свою думку; 

3. Укладення договору про патронат над дитиною (влаштування дитини у сім’ю па-
тронатного вихователя) між органом опіки і піклування і патронатним вихователем; 

4. Згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висло-
вити, на влаштування її в сім’ю патронатного вихователя;  

5. Письмова згода батьків, інших законних представників на влаштування дитини у 
сім’ю патронатного вихователя за винятком відбирання у них дитини, відсутності відомос-
тей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи 
здоров’ю дитини. 

6. Письмова згода батьків матері, батька дитини, якщо вони є неповнолітніми. 
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При цьому у чинному законодавстві не конкретизуються вимоги та обмеження  
щодо особи патронатного вихователя як це передбачено для інших осіб, що здійснюють 
діяльність з виховання відповідної категорії дітей, за винятком необхідності проходження 
спеціального курсу підготовки для можливості провадження діяльності з виховання дити-
ни у своїй сім’ї (ч. 2 ст. 252 СК України). Так, у законодавстві містяться спеціальні вимоги 
до особи усиновлювача (ст. 211 СК України) та опікуна (піклувальника) (ч. 1, 2 ст. 244 СК 
України, ст. 63, 64 ЦК України). Статтею 212 СК України встановлений перелік осіб, які не 
можуть бути усиновлювачами. Зазначена вимога поширюється також на опікуна, піклува-
льника, прийомних батьків, батьків-вихователів, що передбачено змістом положень ч. 3 
ст. 244, ч. 3 ст. 256-2, ч. 3 ст. 256-6 СК України, які мають відсильний характер до ст. 212 
цього кодексу. Хоча у попередній редакції СК України (до внесення змін Законом України 
№ 936-VII від 26.01.20016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми») подібні законодавчі 
обмеження були встановлені також для патронатного вихователя.  

На наш погляд, вилучення законодавцем із СК України обмежень щодо можливості 
бути патронатним вихователем є невиправданим, навіть, зважаючи на короткостроко-
вість такої форми влаштування дитини, оскільки це протирічить загальним засадам регу-
лювання відносин, пов’язаних з забезпеченням прав та інтересів дітей, які потребують 
особливого захисту і догляду.  

Враховуючи зазначене, патронат над дитиною є формою оперативного реагування 
на порушення прав дитини, має спрощену процедуру її влаштування у сім’ю патронатного 
вихователя, оскільки не передбачає попереднього надання дитині правового статусу 
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Патронат над дитиною 
є виключно короткостроковою формою влаштування дітей, які залишилися без батьківсь-
кого піклування або потерпають від несприятливих умов виховання у власній сім’ї, що 
склалися внаслідок тяжких життєвих обставин. Головною функцією патронату над дити-
ною є швидке вирішення питання забезпечення дитини, правовий статус якої є невизна-
ченим, доглядом та вихованням. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ 
ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ БЕЗ ВИНИ 

Юридична характеристика зобов’язань з відшкодування шкоди, що виникають «не-
залежно від вини», є різновидом більш загальної категорії – зобов’язань із відшкодування 
шкоди. Закономірно, що видовій категорії властиві усі ознаки родової. 


