
Фахівець системи БПД допомогла клієнтці відстояти в суді інтереси 

неповнолітнього онука   

 

До Благовіщенського бюро правової допомоги Голованівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

звернулась за правовою допомогою клієнтка, яка переймалася долею свого 

онука та хотіла позбавити батьківських прав батька дитини, який 

ухилявся від виконання своїх обов’язків, і стягнути з нього аліменти, тим 

самим відстояти інтереси онука. 
  

Після опрацювання матеріалів справи, начальник Благовіщенського бюро 

правової допомоги Наталя Радоуцька  встановила, що клієнтка А. є бабусею 

дитини, мати котрої померла в грудні 2017 року. Батько дитини не проживав з 

сім’єю з 2004 року. Весь цей час він не цікавився життям сина, не виявляв 

бажання спілкуватись з ним та приймати участь у його вихованні. Дитина після 

смерті матері знаходиться на повному утриманні бабусі. 

Наталя Радоуцька  пояснила клієнтці, що п. 2 ч. 1 ст. 164 СК 

України визначено, що батько дитини може бути позбавлений судом 

батьківських прав, якщо він ухилявся від виконання своїх обов'язків по 

вихованню дитини. 

«Ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не 

піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку 

до самостійного життя, зокрема, не забезпечують необхідного харчування, 

медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний 

розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, 

необхідному для її нормального самоусвідомлення; не створюють умов для 

отримання нею освіти», – підкреслила Наталя Радоуцька. 

У той же час, нормами ч. 2 ст. 166 СК України передбачено, що особа, 

позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання 

дитини. 

На підставі наданих клієнткою документів, Наталя Радоуцька склала 

позовну заяву про позбавлення батьківських прав батька та стягнення з нього 

аліментів на утримання дитини. 

У подальшому, за допомогою фахівця бюро, клієнтка подала заяву про 

збільшення позовних вимог щодо призначення її піклувальником над 

неповнолітнім онуком. 

Відповідно до ч. 2 ст. 49 ЦПК України позивач вправі збільшити або 

зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до 

початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку 

спрощеного позовного провадження. 

Так, 2 травня 2018 року Ульяновський районний суд Кіровоградської 

області прийняв рішення призначити бабусю опікуном над неповнолітнім 

онуком та стягнути аліменти з батька дитини. 

Довідково. 

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України аліменти на дитину присуджуються 

в частці від заробітку (доходу) її матері, батька або в твердій грошовій сумі і 
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виплачуються щомісячно. Відповідно до ст. 182 СК України, при визначенні 

розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 

стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у 

платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, 

дочки, сина, інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів має 

бути необхіднім та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку 

дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, 

ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ЦК України суд встановлює піклування над 

неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона 

позбавлена батьківського піклування, і призначає піклувальника за поданням 

органу опіки та піклування. 

Відповідно до ст. 244 Сімейного Кодексу України піклувальником 

дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа. 

До Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги можна звернутись за адресою:  

смт Голованівськ вул.Ціолковського,1, тел.: (05252) 2-25-83, 068 834 77 45 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної 

правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, 

дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах 

України. 
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