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ДОГОВІР ПРО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї 

Стаття присвячена практичним і теоретичним питанням визначення 
правової природи договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї. На 
підставі аналізу чинного законодавства і наукової літератури доводиться 
теза про змішану — сімейно-правову і цивільно-правову — природу даного 
договору, формулюються пропозиції з удосконалення законодавства. 

Ключові слова: опіка та піклування, прийомна сім’я, договір про вла-
штування дитини до прийомної сім’ї. 

Статья посвящена практическим и теоретическим вопросам определе-
ния правовой природы договора об устройстве детей в приёмную семью. На 
основании анализа действующего законодательства и научной литературы 
доказывается тезис о смешанной — семейно-правовой и гражданско-право-
вой — природе данного договора, формулируются предложения по совер-
шенствованию законодательства. 

Ключевые слова: опека и попечительство, приемная семья, договор об 
устройстве ребенка в приемную семью. 

The article is devoted to practical and theoretical issues about definition 
of legal nature of foster family. Based on analysis of current legislation and 
scientific literature the thesis about mixed nature (family law and civil law) 
of existing agreement is proved, suggestions on legislation improvement are 
formulated. 

Key words: guardianship, foster family, agreement on the placement of a 
child in foster family. 

Однією з форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, є прийомна сім’я. Не зважаючи на порівняно нещо-
давнє своє законодавче закріплення (пов’язується з прийняттям постанови 
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. «Про проведення екс-
перименту з утворенням прийомних сімей у Запорізькій області та затвер-
дження Положення про прийомну сім’ю» [1], а згодом — із прийняттям 
Закону «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» 23 лютого 
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2006 року [2]), і певний досвід існування, питання правового регулювання 
прийомної сім’ї залишається поза увагою науковців. Хоча практика ви-
явила недоліки правового регулювання договору про влаштування дітей 
до прийомної сім’ї, теорія потребує визначення правової природи даного 
договору. З огляду на це, метою статті є характеристика договору про вла-
штування дітей до прийомної сім’ї, формулювання пропозицій з удоскона-
лення законодавства, що врегульовує цей договір. 

На сьогодні прийомні сім’ї створюються і діють на підставі положень 
глави 20–1 СК України; Закону «Про охорону дитинства»; Закону «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю»; Положення про прийомну сім’ю, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26 квіт-
ня 2002 р.; Програми підготовки кандидатів на створення прийомної сім’ї 
та дитячого будинку сімейного типу, затвердженої наказом Міністерства у 
справах сім’ї, молоді та спорту від 3 серпня 2006 р. № 2670; Порядку здій-
снення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту України 
31.10.2006 р. № 3685; Порядку взаємодії центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді і служб у справах неповнолітніх у процесі створення 
та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейно-
го типу, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 28.02.2007 р. 
№ 588 та іншими нормативно-правовими актами. 

Підставою для створення прийомної сім’ї є складний комплекс юридич-
них фактів, основними з яких є: висловлення особою або особами, які ба-
жають створити прийомну сім’ю, свого волевиявлення у формі письмової 
заяви; проходження потенційними кандидатами у прийомні батьки курсу 
підготовки прийомних батьків; прийняття органом опіки та піклування 
рішення про утворення прийомної сім’ї; укладення між органом опіки та 
піклування та прийомними батьками договору про влаштування дітей на 
виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї. 

Створення прийомної сім’ї відбувається відповідно до прийнятого ра-
йонною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністра-
ціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського значення 
Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради рішення про 
створення прийомної сім’ї, за правилами, встановленими Положенням про 
прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України 
від 26 квітня 2002 р. № 565. Орган, який прийняв рішення про створення 
прийомної сім’ї, зобов’язаний контролювати виконання прийомними бать-
ками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей. 

На підставі рішення про утворення прийомної сім’ї між прийомними 
батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається 
договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне 
проживання за формою, наведеною в додатку до зазначеного Положення. 

Законодавство встановлює позитивні і негативні вимоги щодо осіб, які 
претендують стати прийомними батьками. До позитивних слід віднести ті, 
які встановлюють, що прийомними батьками можуть бути подружжя або 
особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та 
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виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. При 
цьому такі особи мають бути дієздатними, повнолітніми і працездатними 
(ст. 256–2 СКУ, п. 14 Положення про прийомну сім’ю) і пройти курси 
підготовки прийомних батьків в обласних центрах соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. До негативних — ті, які визначають, що прийомни-
ми батьками не можуть бути особи: 1) визнані в установленому порядку 
недієздатними або обмежено дієздатними; 2) позбавлені батьківських прав, 
якщо ці права не були поновлені; 3) звільнені від повноважень опікуна, 
піклувальника в разі невиконання покладених на них обов’язків; 4) пове-
дінка та інтереси яких суперечать інтересам прийомної дитини; 5) які за 
станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей; 
6) які проживають на спільній житловій площі з членами сім’ї, які мають 
розлади здоров’я, що можуть негативно вплинути на здоров’я прийомної 
дитини (ч. 3 ст. 256–2 СК). 

Предметом договору є виховання, утримання та нагляд за прийомною 
дитиною. Договір встановлює права і обов’язки сторін, порядок матеріаль-
ного забезпечення прийомних батьків, соціального забезпечення та медич-
ного обстеження прийомних дітей. Договір укладається в трьох примірни-
ках — по одному для кожної зі сторін та місцевої служби у справах дітей. 

Таким чином, особливістю прийомної сім’ї є договірна основа її створен-
ня. Щодо правової природи договору про влаштування дітей до прийомної 
сім’ї в російській науковій літературі висловлюються різні думки. Так, 
Г. С. Скачкова вважає, що договір про влаштування дітей до прийомної 
сім’ї характеризується як трудовий [3, с. 27–28], Л. Ю. Міхеєва — відно-
сить такий договір до цивільно-правових договорів про надання послуг [4, 
с. 120–122 та ін.], О. Ю. Валявіна, зазначає, що договір про влаштування 
дітей до прийомної сім’ї відрізняється від інших цивільно-правових дого-
ворів [5, с. 433], О. М. Нечаева, М. І. Фетюхин, С. Ю. Чашкова, називають 
його сімейно-правовим [6, с. 259–262; 7, С.5; 8, С.152], П. В. Крашенін-
ніков, П. І. Седугін, М. Ю. Челишев вважають його змішаним [9, с. 339; 
10, с. 50], Л. В. Барков — договором про надання соціальних послуг [11, 
с. 46; 12, с. 27]. Така увага російських науковців до визначення правової 
природи договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї пояснюється 
тим, що законодавство РФ безпосередньо у законі передбачає встановлення 
опіки та піклування за договором про здійснення опіки або піклування, а 
різновидом останнього розглядає договір про прийомну сім’ю (ст. 14 ФЗ 
РФ «Про опіку та піклування) [13, ст. 1755]. Нам близькою є категоричне 
твердження Л. Ю. Міхеєвої, що інших форм влаштування дитини в сім’ю, 
крім усиновлення і опіки (піклування), існувати не може і що ця обстави-
на достатньо давно обґрунтована в науці [14, с. 56; 15, с. 45; 4, с. 98–102; 
16, с. 404; 17, с. 84–85]. 

Вітчизняне законодавство, визначаючи, що прийомні батьки і батьки-
вихователі є законними представниками підопічних дітей і діють без спе-
ціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники (ч. 4 ст. 256–2, 
ч. 5 ст. 256–6 СК України), опосередковано визнає прийомну сім’ю одним 
із різновидів опіки та піклування. Зважаючи на це, на прийомних батьків 
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поширюються вимоги, встановлені для опікунів та піклувальників главою 
19 СК України та главою 6 ЦК України. Таким чином, норми, які визна-
чають обсяг прав та обов’язків опікунів та піклувальників в цивільних 
правовідносинах, поширюються й на правовідносини щодо вчинення при-
йомними батьками цивільно-правових правочинів. Та й за своєю суттю, і 
за правовими наслідками відносини, що складаються у прийомній сім’ї, 
є відносинами з опіки та піклування. Це ж саме стосується і батьків-ви-
хователів дитячого будинку сімейного типу (ч. 4 ст. 256–6 СК України), а 
також патронатного вихователя (п. 3 ч. 1 ст. 255 СК України), останньо-
го, однак, лише за умови відповідного реформування чинної глави 20 СК 
України. 

Факт прийняття адміністративно-правового акту про створення прийом-
ної сім’ї і участь суб’єкта владних повноважень як сторони договору про 
влаштування дітей до прийомної сім’ї не дає підстав вважати його адміні-
стративним у розумінні п. 14 ч. 1 ст. 3 КАС України, яка визначає адмі-
ністративний договір як дво- або багатосторонню угоду, зміст якої склада-
ють права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських 
функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією зі сторін угоди. До 
того ж, метою договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї хоча і 
є організація, однак не управління, зміст договору не має організаційно-
управлінського характеру, а його предмет не передбачає здійснення управ-
лінських дій. 

Хоча договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї передбачає 
отримання прийомними батьками плати за його виконання, його неможли-
во вважати трудовим. Він не має строкового характеру, почасової оплати, 
нормованих завдань, норм обслуговування тощо. 

Що стосується винагороди прийомних батьків, то механізм призначен-
ня і виплати грошового забезпечення прийомним батькам встановлюється 
Кабінетом Міністрів України, а діяльність прийомних батьків характери-
зується як надання соціальних послуг [18]. А згідно зі ст. 1 Закону «Про 
соціальні послуги» соціальні послуги — це комплекс заходів з надання 
допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 
розв’язання їхніх життєвих проблем. [19] На нашу думку, грошове за-
безпечення прийомних батьків як осіб, які надають послуги дітям, що 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати, не може розглядатися як суттєва підстава для віднесення дого-
вору про влаштування дітей до прийомної сім’ї до договорів про надання 
соціальних послуг. 

Не на користь віднесення договору про влаштування дітей до прийомної 
сім’ї до трудового договору чи договору про надання соціальних послуг 
говорить й той факт, що він має особистий характер виконання, зокрема, 
хвороба прийомних батьків не дозволяє залучати когось іншого до його ви-
конання, не передбачається в такому разі й видача й оплата лікарняного 
листка, прийомні батьки не можуть залучати на договірних засадах для 
виконання своїх обов’язків інших осіб. 
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Договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та 
спільне проживання є близьким до цивільно-правових і за своєю правовою 
природою є договором на користь третьої особи (ч. 1 ст. 636 ЦК України). 
Укладають договір орган опіки та піклування, з одного боку, і фізична осо-
ба/особи (прийомні батьки), з другого, а права за договором (право отри-
мати виховання, піклування, представництво) набуває дитина-сирота або 
дитина, позбавлена батьківського піклування. Водночас, враховуючи осо-
бливу мету цього договору, у разі неможливості виконання зобов’язання 
третій особі, сторона, яка уклала договір на користь третьої особи (креди-
тор), не може сама скористатися цим правом, оскільки це суперечитиме 
суті договору (ч. 4 ст. 636 ЦК України). 

Предметом договору є виключно сімейно-правові цілі — виховання, 
утримання та нагляд за прийомною дитиною. Договір встановлює права і 
обов’язки сторін, порядок матеріального забезпечення прийомних батьків, 
соціального забезпечення та медичного обстеження прийомних дітей. Дії 
прийомних батьків на виконання договору зумовлюють досягнення нема-
теріального результату — виховання дитини, забезпечення здобуття дити-
ною повної загальної середньої освіти, підготовка її до самостійного життя. 

Таким чином, за своїм характером договір про влаштування дітей до 
прийомної сім’ї є змішаним договором, маючи в своїй основі сімейно-пра-
вові та цивільно-правові норми. 
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