Правовий захист дітей відповідно до
статті 11 Закону України «Про охорону
дитинства» предметом основної турботи
та основним обов’язком батьків є
забезпечення інтересів своєї дитини.
Законодавством закріплені обов’язки
батьків щодо виховання та розвитку
дитини :
+ виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших
людей, любові до своєї сім’ї і родини, свого 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;

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО
ЦЕНТРУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ?
1. Зателефонувати до найближчого центру пра
вової допомоги

2. Проконсультуватися з центром правової
допомоги щодо права на правову допомогу
за рахунок держави, часу візиту та необхідних
документів, які треба взяти із собою для
попередньої консультації

+ поважати дитину;
+ забороняються будь-які види експлуатації батьками
своєї дитини;
+ забороняються фізичні покарання дитини батьками, а
також застосування ними інших видів покарань, які
принижують людську гідність дитини.

Безоплатна вторинна
правова допомога
включає такі види
правових послуг:

+ захист від обвинувачення;

+ здійснення представництва інтересів осіб, що мають
право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах,
інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
+ складення документів процесуального характеру.

+ Правовий захист дітей згідно із статтею 32

Закону України „Про охорону дитинства” у
порядку, встановленому законодавством
України та відповідними міжнародними
договорами, держава вживає заходів для
боротьби з незаконним переміщенням,
вивезенням та неповерненням дітей з-за
кордону, їх викраденням, торгівлею та
контрабандою ними.

3. Скласти письмове звернення про надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
завітавши до центру правової допомоги.
За потреби звернення допоможе скласти
співробітник центру

4. Подати документи разом зі зверненням для
підтвердження приналежності до однієї з
визначених законом категорій осіб, яка має
право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги

Адреса найближчого центру правової допомоги:

м. Івано-Франківськ
вул. І. Франка, 4
тел. (0342) 55-90-66
Графік роботи
Пн.-Пт. з 09.00-18.00
email:frankivsk1.frankivsk@legalaid.
gov.ua

Українська Фундація
Правової Допомоги

Право на безоплатну
правову допомогу
мають
ДІТИ-СИРОТИ, БЕЗПРИТУЛЬНІ
вул.Грюнвальдська,8
ДІТИ, ДІТИ, ЯКІ СТАЛИ АБО
МОЖУТЬ СТАТИ ЖЕРТВАМИ
тел.
0800-213-103
НАСИЛЬСТВА
В СІМ'Ї

ЩО ТАКЕ безоплатна ВТОРИННА
ПРАВОВА ДОПОМОГА?

!

Безоплатна
вторинна
правова
допомога – соціальна програма
Уряду
України,
що
гарантує
простим людям ефективний захист
їхніх прав в суді за рахунок коштів
Державного бюджету України.

Правовий захист дітей та право дитини на
належне батьківське виховання
забезпечується системою державного
контролю. Контроль за умовами виховання
і утримання дітей у сім`ї проводиться
органами опіки та піклування. Протягом
останніх років такий контроль значно
посилився, що призвело до збільшення
чисельності батьків, притягнутих до
адміністративної та кримінальної
відповідальності, чисельності батьків,
позбавлених батьківських прав.

www.legalaid.gov.ua

0-800-213-103

Івано_франківський місцевий центр з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги обслуговує жителів:
м.Івано-Франківськ,Тисменицького,
Надвірнянського, Богородчанського,
Тлумацького, Галицького районів,
місто Яремче та місто Бурштин

Правовий захист дітей в
Україні регулюється
законодавством України і
передбачає наступне:
+ розголошення чи публікація будь-якої інформації про
дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного
представника дитини забороняється. Крім того,
законодавством України передбачено, що посадові особи
та працівники, які здійснюють заходи із попередження
насильства в сім’ї, інші заходи із захисту прав дитини або
родини не можуть розголошувати відомості про особисте
та сімейне життя, що стали їм відомі у зв’язку з
виконанням їх службових обов’язків.

Відповідно до законодавства
країни, батьки або особи, які їх
замінюють, можуть бути
притягнутими до
адміністративної
відповідальності за таких
причин:

+ правовий захист дітей відповідно до законодавства
забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї
дитини. Забороняються фізичні покарання дитини
батьками, а також застосування ними інших видів
покарань, які принижують людську гідність дитини (ст.150
Сімейного кодексу України).

+

+ Відповідно до законодавства України правовий захист
дітей держава забезпечує охорону прав матері та батька,
матеріально і морально заохочує та підтримує їх. Батьки
мають переважаюче право перед іншими особами на
догляд і особисте виховання власної дитини.

+ доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (стаття
180 Кодексу про адміністративні правопорушення);

Правовий захист дітей
відповідно до Цивільного
кодексу України (стаття242)
батьки (усиновителі) є
законними представниками
своїх дітей.
Вони мають право звертатися до суду, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
та громадських організацій за захистом прав та
інтересів дитини, а також непрацездатних сина або
дочки як їх законні представники без спеціальних на
те повноважень. Проте, в Україні ще досить
поширеним явищем є відсутність належного
батьківського піклування, яке зумовлено комплексом
соціально-економічних,
морально-етичних
та
психологічних причин: бідність, наркотична або
алкогольна залежність, безробіття, трудова міграція,
смерть або хвороба одного із членів сім’ї тощо.

ухиляння
від
виконання
передбачених
забезпечення
законодавством
обов’язків
щодо
необхідних умов життя, навчання та виховання
неповнолітніх дітей (стаття 184 Кодексу про
адміністративні правопорушення);

+ учинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення
будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного
характеру, внаслідок чого була завдана шкода фізичному
або психічному здоров’ю потерпілого (стаття 173-2
Кодексу про адміністративні правопорушення).

Батьки або один із них
можуть бути позбавлені судом
батьківських прав, якщо вони:
+ 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;
+ ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню
дитини;
+ є хронічними алкоголіками або наркоманами;
+ жорстоко поводяться з дитиною;
+ вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини,
примушують її до жебракування та бродяжництва;
+ засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

