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 Моральність дітей – обличчя батьків. Відповідальність за неналежне 

виконання батьківських обов’язків: інформаційна листівка / укладач 

Л.Лєбєдєва; ред.: В.Білявська; КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для 

молоді ім. М.Свєтлова». – Дніпропетровськ, 2013. – 12с. 
 
 
 Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, 

культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе 

відповідальність за створення для цього належних умов. 

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають 

ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. 

Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для 

покладення на них відповідальності, встановленої законом. 

Інформаційна листівка розрахована на працівників шкіл, що займаються 

виховною роботою та правовою освітою, батьків, що виховують дітей, для 

використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми. 

 

 

 

 

Укладач: Л.М. Лєбєдєва 

Редактор: В. В. Білявська 

Відповідальний за випуск: О. Л. Матюхіна 
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Відповідальність щодо утримання, виховання та навчання неповнолітніх дітей 
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Конституція України: офіц.текст: станом на 1 жовтня 2010р.– К.:Видавництво «Майстер-

клас»,2010. – 80с.                                                                   

 

Ст. 51. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. 

Ст. 52. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом. 

Ст. 53. Кожен має право на освіту, повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

 

 

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року 

№2402-III:станом на15.08.2012 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.730.18&nobreak=1 
 

Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за 

виховання та розвиток дитини 

 

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. 

 

На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і 

розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати 

дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, 

створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, 

готувати її до самостійного життя та праці. 

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод 

людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та 

інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, 

миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між 

народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх 

обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів. 

Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих 

прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей. 

Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, 

дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного 

типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, встановлюються законодавством України. 

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і 

обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, 

навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону. 

У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її 

здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні 

працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового медичного 

втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за 

залишення дитини в небезпеці. 

 

Про освіту:  Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1060-12 
 

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини  

 

     1. Виховання  в  сім'ї  є  першоосновою  розвитку  дитини  як особистості.  

      2.  На    кожного    з    батьків    покладається    однакова відповідальність за виховання, 

навчання і розвиток дитини.  

      3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:  

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.730.18&nobreak=1
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      постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови 

для розвитку їх природних здібностей;  

      поважати гідність дитини, виховувати  працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,   

шанобливе  ставлення  до  державної  мови, регіональних  мов  або мов меншин, інших мов і 

рідної мови, сім'ї, старших  за віком, до народних традицій та звичаїв; { Абзац третій частини  

третьої статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }  

      виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних цінностей українського та 

інших  народів,  дбайливе  ставлення  до історико-культурного  надбання   та    навколишнього    

природного середовища, любов до своєї країни;  

      сприяти  здобуттю  дітьми  освіти  у  навчальних закладах або забезпечувати  повноцінну  

домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;  

      виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.  

      4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх 

обов'язків, захищає права сім'ї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року 

№651-XIV[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua/go/651-14 

 

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту 

 

1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню 

освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України. 

2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, 

відшкодовується відповідно до законодавства України. 

3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми 

дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських 

прав. 

 

 

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 р. № 778 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-п 
 

56. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених 

законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про 

відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

90. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної 

загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:  

     створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання;  

     забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;  

    поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-п
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    постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови 

для розвитку їх природних здібностей;  

      виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до 

Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов;  

повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;  

      виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.  

    91. Інші  права  та  обов'язки  батьків  або  осіб,  які   їх замінюють, можуть бути 

обумовлені статутом закладу та відповідними договорами.  

     У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених 

законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про 

відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейний кодекс України:Закон України від 10 січня 2002 року №2947-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 
 

Глава 13.  Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей  

 

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 

 

1.Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою. 

2.Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг 

їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.  

 

Стаття 143.  Обов'язок  батьків  забрати  дитину з пологового  будинку або іншого закладу 

охорони здоров'я  

 

      1. Мати,  батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати  дитину  з 

пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.  

      2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з 

іншого закладу охорони здоров'я.  

      Батько,   який   не  перебуває  у  шлюбі  з  матір'ю  дитини, батьківство  якого визначено у 

свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду,  зобов'язаний за повідомленням 

служби  у справах  дітей,  що здійснюється у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів 

України,  забрати дитину для утримання  та  виховання  з пологового  будинку  або  з іншого 

закладу охорони здоров'я,  якщо цього не зробила мати дитини.  У разі, якщо батько не  

перебуває  у шлюбі,  він  набуває  статусу  одинокого  батька.  { Частину другу статті  143  

доповнено  абзацом другим згідно із Законом № 3354-VI ( 3354-17 ) від 12.05.2011 }  

      3. Дитина  може  бути  залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі 

охорони здоров'я,  якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку,  а також за 

наявності інших обставин, що мають істотне значення. 
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      4. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку  або  з іншого  закладу  охорони  

здоров'я,  забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та 

піклування.  

 

     Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини  в  органі  державної  

реєстрації актів цивільного  стану  

 

      1. Батьки зобов'язані  невідкладно,  але  не  пізніше  одного місяця від дня народження 

дитини,  зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.  

      Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, 

встановленої законом.  

      2. У  разі  смерті  батьків  або неможливості для них з інших причин зареєструвати 

народження дитини реєстрація  провадиться  за заявою  родичів,  інших осіб,  уповноваженого 

представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона 

перебуває.  

      3. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації  актів  

цивільного  стану  з  одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та 

по батькові.  

 

      4. Реєстрація  народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження  ( 1367-2002-

п ),   зразок   якого  затверджує  Кабінет Міністрів України. 

 

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 

 

1.Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 

2.Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний 

розвиток.  

3. Батьки зобов'язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, 

готувати її до самостійного життя. 

4.Батьки зобов'язані поважати дитину. 

5.Передача дитини на виховання іншим особам  не звільняє батьків від обов'язку 

батьківського піклування щодо неї. 

6.Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. 

7.Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших 

видів покарань, які принижують людську гідність дитини.  

 

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків 

 

1.Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі 

до прав дитини та її людської гідності. 

2.Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

3.Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам 

суспільства. 

4.Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на 

них відповідальності, встановленої законом.  

 

Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків  

 

      1. Неповнолітні  батьки  мають такі ж права та обов'язки щодо дитини,  як  і  повнолітні  

батьки,  і   можуть   їх   здійснювати самостійно.  

      2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення до 

суду за захистом  прав  та  інтересів  своєї дитини.  

      3. Неповнолітні  батьки  у  суді  мають  право  на безоплатну правову допомогу. 
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Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав 

 

1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 

1) 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; 

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; 

3) жорстоко поводяться з дитиною; 

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та 

бродяжництва; 

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. 

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених 

пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття. 

 

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або 

когось із них. 

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях 

батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу. 

  5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд 

надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 

дитини. 

 

  

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року   № 435-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
 

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою  

 

     1. Неповнолітня   особа   (у   віці   від   чотирнадцяти   до вісімнадцяти  років) відповідає за 

завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.  

     2. У  разі  відсутності   у   неповнолітньої   особи   майна, достатнього   для  відшкодування  

завданої  нею  шкоди,  ця  шкода відшкодовується в частці,  якої не вистачає,  або в повному 

обсязі її  батьками  (усиновлювачами)  або  піклувальником,  якщо вони не доведуть,  що  шкоди  

було  завдано  не  з   їхньої   вини.   Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі,  який за 

законом здійснює щодо  неї   функції   піклувальника,   цей   заклад   зобов'язаний відшкодувати  

шкоду  в  частці,  якої  не вистачає,  або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було 

завдано не з його вини.  

     3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який   за  законом  здійснює  

щодо  неповнолітньої  особи  функції піклувальника,  відшкодувати шкоду припиняється  після  

досягнення особою,  яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття 

стане власником майна,  достатнього  для  відшкодування шкоди.  

 

     Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею 

повної цивільної  дієздатності  

 

     1. Шкода,  завдана  неповнолітньою  особою  після набуття нею повної  цивільної  

дієздатності,   відшкодовується   цією   особою самостійно на загальних підставах.  

     2. У  разі  відсутності  у  неповнолітньої особи,  яка набула повної   цивільної   дієздатності,    

майна,    достатнього    для відшкодування  завданої  нею  шкоди,  ця  шкода  відшкодовується в 

частці,  якої не  вистачає,  або  в  повному  обсязі  її  батьками (усиновлювачами)  або  

піклувальником,  якщо  вони  дали  згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не 

доведуть,  що шкоди було  завдано  не  з їхньої вини.  Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду  

припиняється  з  досягненням  особою,  яка  завдала  шкоди, повноліття. 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 

року  № 8073- X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 
 

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 

 

  Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх 

замінюють, або іншими особами – 

тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

{Стаття 180 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 316-11 від 29.05.85, Законом № 55/97-

ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо 

виховання дітей 

 

  Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством 

обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх 

дітей – 

  тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення, – 

  тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

  Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, 

відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, – 

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до 

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, – 

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 4452-11 від 

21.08.87; Законами № 244/94-ВР від 15.11.94, № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

 

Кримінальний кодекс України: Закон України  від 5 квітня 2001року   № 2341-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 

 

Стаття 150. Експлуатація дітей  

 

      1.   Експлуатація  дитини,  яка  не  досягла  віку,  з  якого законодавством дозволяється 

працевлаштування,  шляхом використання її праці –  

      карається арештом на строк до шести  місяців  або  обмеженням волі на строк до трьох 

років,  з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років.  

      2. Ті самі дії,  вчинені щодо кількох  дітей  або  якщо  вони спричинили  істотну  шкоду  

для  здоров'я,  фізичного розвитку або освітнього рівня дитини,  або  поєднані  з  використанням  

дитячої праці в шкідливому виробництві, – 

      караються позбавленням  волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права 

обіймати певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.  

      3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 

групою,–  
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      караються позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти років з позбавленням права  

обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

{ Стаття  150  із  змінами, внесеними згідно із Законом № 3571-VI ( 3571-17 ) від 05.07.2011 } 

 

Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття  жебрацтвом  

 

      1.  Використання  батьками  або  особами,  які  їх замінюють, малолітньої  дитини   для   

заняття   жебрацтвом   (систематичного випрошування   грошей,   речей,  інших  матеріальних  

цінностей  у сторонніх осіб) -  

      карається обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років   або  озбавленням волі на той 

самий строк.  

      2. Ті самі дії,  вчинені щодо чужої  малолітньої  дитини  або пов'язані   із   застосуванням   

насильства   чи   погрозою   його застосування,  а так само вчинені повторно або особою,  яка 

раніше скоїла один із злочинів, передбачених статтями 150, 303, 304 цього Кодексу, або за 

попередньою змовою групою осіб, -  

      караються обмеженням  волі  на  строк  до  п'яти  років   або позбавленням волі на строк 

від трьох до восьми років.  

      3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 

групою,  а також якщо  внаслідок  таких  дій дитині спричинені    середньої    тяжкості    чи   

тяжкі   тілесні ушкодження, – 

      караються позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років. 

{  Кодекс  доповнено  статтею  150-1  згідно  із  Законом № 894-VI ( 894-17 ) від 15.01.2009; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 3571-VI ( 3571-17 ) від 05.07.2011 } 

 

Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання  дітей  

 

      1. Злісне ухилення  від  сплати  встановлених  рішенням  суду коштів  на  утримання  

дітей (аліментів),  а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або 

непрацездатних  дітей,  що перебувають на їх утриманні, – 

      карається   штрафом  від  ста  до  двохсот  неоподатковуваних мінімумів  доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин, або 

виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.  

      2. Те саме діяння,  вчинене особою, раніше судимою за злочин,  

передбачений цією статтею, – 

      карається  громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або 

виправними  роботами  на  строк  до  двох років, або обмеженням волі на строк від двох до трьох 

років.  

Примітка.  У  статтях  164  і  165  цього Кодексу під злісним ухиленням від сплати коштів 

на утримання дітей (аліментів) або  на утримання  непрацездатних  батьків  слід  розуміти будь-

які діяння боржника,  спрямовані на невиконання  рішення  суду  (приховування доходів,  зміну  

місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного   виконавця   тощо),   які   

призвели   до   виникнення заборгованості  із  сплати  таких  коштів  у  розмірі,  що сукупно 

складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів. 

{  Стаття  164  із змінами, внесеними згідно із Законами № 2456-IV (  2456-15  )  від 03.03.2005,           

№ 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008, № 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 

 

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду  за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування  

 

      Злісне невиконання  батьками,  опікунами  чи  піклувальниками встановлених законом 

обов'язків  по  догляду  за  дитиною  або  за особою,  щодо якої встановлена опіка чи піклування,  

що спричинило тяжкі наслідки, – 

      карається обмеженням волі на строк від двох  до  п'яти  років або позбавленням волі на 

той самий строк.  
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Стаття 167. Зловживання опікунськими правами  
 

      Використання опіки  чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття 

житлової площі, використання майна тощо) – 

      карається  штрафом  від  ста  до  трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років,  або  позбавленням  волі на той самий 

строк.  

{ Абзац другий статті   167   в  редакції  Закону  №  2556-VI  (  2556-17  )  від 23.09.2010 } 

 

  Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття  проституцією  

 

      1. Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до  зайняття  

проституцією  з  використанням  обману,  шантажу  чи уразливого  стану  цієї  особи,  або  із 

застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство -  

      караються позбавленням волі  на  строк  від  трьох  до  п'яти років.  

      2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно,  

або за попередньою змовою групою осіб, або  службовою  особою  з використанням службового 

становища,  або особою, від  якої  потерпілий  був   у   матеріальній   чи   іншій залежності, -  

      караються позбавленням  волі  на  строк  від чотирьох до семи років. 

      3. Дії,  передбачені частиною першою або другою цієї  статті, вчинені щодо 

неповнолітнього або організованою групою, -  

      караються позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти років з конфіскацією майна 

або без такої.  

      4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті,  вчинені щодо 

малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  

      караються позбавленням  волі   на   строк   від   восьми   до п'ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої.  

      Примітка. 1.  Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню 

заняття проституцією іншою особою.  

      2. Відповідальність    за    втягнення    малолітнього     чи неповнолітнього  в  заняття  

проституцією  чи  примушування  їх до заняття проституцією за цією статтею має наставати  

незалежно  від того,  чи  вчинені  такі  дії  з  використанням  обману,  шантажу, уразливого стану 

зазначених осіб або із застосуванням чи  погрозою застосування насильства,  використанням 

службового становища,  або особою,  від  якої  потерпілий  був  у   матеріальній   чи   іншій 

залежності. 

{  Стаття  303  в  редакції  Закону  №  3316-IV  (  3316-15  ) від 12.01.2006 }  

 

     Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність  

 

      1.  Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, 

азартними іграми -  

      карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

      2.  Ті  самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю,  вітчимом,  

мачухою,  опікуном  чи  піклувальником,   або особою,  на  яку покладено обов'язки щодо 

виховання потерпілого чи піклування про нього, -  

      караються позбавленням волі на строк від чотирьох  до  десяти років. 

{  Стаття  304  із  змінами,  внесеними згідно із Законом № 616-VI} 

 

   Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут  наркотичних засобів, психотропних речовин  або їх аналогів  

 

       1. Незаконне    виробництво,     виготовлення,     придбання, зберігання,  перевезення  чи  

пересилання  з метою збуту,  а також незаконний збут наркотичних засобів,  психотропних 

речовин або  їх аналогів -  
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      караються  позбавленням  волі на строк від чотирьох до восьми років. 

      2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою  осіб,  або  особою,  

яка  раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310,  312,  314, 315, 317 цього 

Кодексу, або  із  залученням  неповнолітнього,  а  також  збут  наркотичних засобів,  

психотропних  речовин  або  їх  аналогів  у  місцях,  що призначені  для  проведення  навчальних,  

спортивних  і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи  

передача  цих  речовин  у  місця  позбавлення  волі,  або якщо предметом таких дій були 

наркотичні засоби,  психотропні  речовини або   їх   аналоги  у  великих  розмірах  чи  особливо  

небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -  

      караються  позбавленням  волі  на  строк  від шести до десяти років з конфіскацією майна.  

      3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 

групою,  а також якщо  предметом  таких  дій були  наркотичні  засоби,  психотропні  речовини  

або їх аналоги в особливо великих розмірах,  або вчинені із залученням малолітнього або щодо 

малолітнього, - 

      караються   позбавленням   волі   на  строк  від  дев'яти  до дванадцяти років з 

конфіскацією майна. 

{ Стаття  307  із  змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI ( 3826-17 ) від 06.10.2011 } 

 

 

Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів  

 

      1. Схиляння  певної  особи  до  вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів -  

      карається обмеженням  волі  на  строк  до  п'яти  років   або позбавленням волі на строк 

від двох до п'яти років.  

      2. Та  сама  дія,  вчинена  повторно  або щодо двох чи більше осіб, або щодо 

неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів,  передбачених статтями 

307,  308,  310, 314, 317 цього Кодексу, -  

     карається позбавленням волі на строк від п'яти до  дванадцяти років. 
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Науково-виробниче видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моральність дітей – обличчя батьків. 

Відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків 
 

Інформаційна листівка 
 

 

 

 

 

 

 

Укладач Лілія Миколаївна Лєбєдєва 
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