
ТВОЇ  ПРАВА – ТВІЙ  ЗАХИСТ 
 

ЯКЩО ТОБІ ВИПОВНИЛОСЬ 14 РОКІВ, ТИ МОЖЕШ: 
 

 самостійно звертатись до суду за захистом своїх прав та інтересів; 
 

 звертатися до суду про скасування усиновлення та визнання його 

недійсним; 
 

 брати участь в укладенні договору про припинення права на аліменти 

для тебе у зв'язку з передачею прав на будинок/квартиру або земельну 

ділянку; 
 

 самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися 

коштами на рахунку; 
 

 подавати позов про позбавлення твоїх батьків батьківських прав, якщо 

вони порушують твої права та знущаються над тобою; 
 

 самостійно визначити своє місце проживання з одним із батьків; 
 

 самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або 

іншими доходами; 
 

 займатись творчою діяльністю. 
 
 

БЕЗ ТВОЄЇ ЗГОДИ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО: 
 

 твоє усиновлення; 
 

 влаштування тебе до дитячого будинку; 
 

 влаштування тебе до сім'ї патронатного вихователя; 
 

 зміна твого прізвища, у разі коли тобі виповнилось 7 років; 
 

 визначення твого місця проживання, у разі коли тобі виповнилось 10 

років. 

 

ВРАХУВАННЯ ТВОЄЇ ДУМКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ ТВОГО  ЖИТТЯ: 

 ти маєш право на те, щоб бути вислуханим батьками, іншими членами 

сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються тебе особисто, а 

також питань сім'ї; 

 якщо ти можеш висловити свою думку - ти маєш бути вислуханим при 

вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо: 

                  - твого виховання; 

                  - місця проживання; 

                  - позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав; 

                  - управління твоїм майном. 



        Суд має право постановити рішення всупереч твоїй думці, якщо 

цього вимагають твої інтереси. 

 

ЯКЩО ТЕБЕ ОБРАЗИЛИ НА ВУЛИЦІ ЧИ В ШКОЛІ,  ТИ МОЖЕШ 

ПОПРОСИТИ ЗАХИСТУ: 
 

 батьків; 
 

 державних органів опіки та піклування; 
 

 учителів; 
 

 поліції; 
 

 місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

НЕ    ВЧИНЯИ     ПРАВОПОРУШЕНЬ,      БО   ДО   ТЕБЕ     МОЖУТЬ 

ЗАСТОСУВАТИ  НАСТУПНІ  САНКЦІЇ: 
 

з 14 до 16 років: 
 

 штраф 
 

 позбавлення волі 

 

з 16 до 18 років: 
 

 штраф 
 

 громадські роботи у вільний від навчання чи роботи час 
 

 виправні роботи  

 

 арешт 

 

 позбавлення волі 

 

ОБОВ'ЯЗКИ   БАТЬКІВ   АБО   ОСІБ,  ЯКІ  ЇХ  ЗАМІНЮЮТЬ,   ЩОДО 

ТВОГО   ВИХОВАННЯ   ТА   РОЗВИТКУ 
 

 виховувати тебе в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові 

до твоєї сім'ї та родини, твого народу, твоєї Батьківщини; 

 

 піклуватися про твоє здоров'я, фізичний, духовний та моральний 

розвиток; 

 

 забезпечити здобуття тобою повної загальної середньої освіти, 

готувати тебе до самостійного життя; 

 

 поважати тебе; 
 

 піклуватися про тебе навіть у випадку передачі тебе на виховання 

іншим особам. 



 

ОБОВ'ЯЗОК   БАТЬКІВ  УТРИМУВАТИ   ТЕБЕ: 
 

 батьки зобов'язані утримувати тебе до досягнення тобою повноліття; 

 

 якщо після досягнення повноліття ти продовжуєш навчання і у зв'язку 

з цим потребуєш матеріальної допомоги, батьки зобов'язані 

утримувати тебе до досягнення тобою двадцяти трьох років за умови, 

що вони можуть надавати матеріальну допомогу; 

 

 батьки зобов'язані утримувати тебе, якщо ти досяг повноліття, але є 

непрацездатним (інвалідом I, II або III групи) та потребуєш 

матеріальної допомоги за умови, що батьки можуть надавати таку 

допомогу. 

 

 

ЄДИНИЙ  КОНТАКТ-ЦЕНТР 
(ЦІЛОДОБОВО І БЕЗКОШТОВНО У МЕЖАХ  УКРАЇНИ) 
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