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ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

Якщо тобі потрібна правова допомога 
чи порада, звертайся до найближчого 

місцевого центру:

не ділися приватною інформацією про себе 
та свою сім'ю у мережі Інтернет чи з випадковими 
знайомими, навіть якщо це виглядає як проста 
цікавість чи соціологічне опитування

якщо тобі забороняють розповідати про якісь 
речі батькам – швидше за все твої права 
порушують і тобі варто негайно звернутися 
за допомогою до дорослих, яким довіряєш 

піклуватися про твоє здоров’я, фізичний, 
духовний та моральний розвиток

готувати тебе до самостійного життя і праці, 
зокрема привчати до домашньої роботи 
(прибирати власні речі та іграшки, годувати 
домашніх тварин тощо)

піклуватися про тебе навіть у випадку передачі 
тебе на виховання іншим особам

утримувати тебе до досягнення тобою повноліття

утримувати тебе до досягнення тобою двадцяти 
трьох років, якщо ти продовжуєш навчання, 
за умови, що вони можуть надавати матеріальну 
допомогу

утримувати тебе, якщо ти досяг повноліття, але 
є непрацездатним (маєш інвалідність І, ІІ або ІІІ 
групи) та потребуєш матеріальної допомоги за 
умови, що батьки можуть надавати таку допомогу 

Ти можеш зателефонувати та 
проконсультуватися у фахових юристів, 

як поводитися, щоб бути у безпеці

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
ВЧАСНО ПРИЙДЕ ТОБІ 
НА ДОПОМОГУ!

БУДЬ УВАЖНИЙ 
ДО ЗАХИСТУ 
СВОЇХ ПРАВ
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БАТЬКИ ЧИ  ЛЮДИ, 
ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ТВОЄ УТРИМАННЯ, 
ВИХОВАННЯ ТА 
РОЗВИТОК

Правові орієнтири 
для кожної дитини
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на повагу до твоєї честі та гідності – ніхто не має 
права тебе ображати чи принижувати, публічно 
коментувати твій зовнішній вигляд чи поведінку

самостійно звертатись до суду за захистом своїх 
прав та інтересів

подавати позов про позбавлення твоїх батьків 
батьківських прав, якщо вони порушують твої 
права та знущаються над тобою

Не допускай одну з найбільших помилок 
тих, хто стикнувся з агресією, побиттям 

чи погрозами – ніколи не мовчи та 
не намагайся вирішити це самостійно!
Не будь байдужим спостерігачем, якщо 

знаєш про насильство щодо іншої дитини!

ти можеш отримати правову консультацію 
чи роз’яснення, як тобі краще діяти

14-16 років:
- штраф
- позбавлення волі

16-18 років:
- штраф 
- громадські роботи у вільний 
  від навчання чи роботи час
- виправні роботи
- арешт
- позбавлення волі

за потреби тобі буде призначений адвокат чи 
юрист для представлення твоїх інтересів у суді

одержати інформацію щодо свого усиновлення, 
звертатися до суду про скасування усиновлення 
та визнання його недійсним

самостійно визначити своє місце проживання 
з одним із батьків

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 розпоряджатися своїм заробітком, 
стипендією або іншими доходами

самостійно укладати договір банківського 
вкладу та розпоряджатися коштами на рахунку

вільно самостійно виїжджати за межі України 
(за згодою батьків чи людей, які їх замінюють)

на захист від насильства – ні батьки, 
ні однокласники, ні вчителі, ніхто інший не має 
права піднімати на тебе руку, застосовувати 
фізичні покарання чи психологічний тиск

спілкуватися з обома батьками, якщо батьки 
розлучені, за винятком тих випадків, коли це 
суперечить твоїм інтересам 

на повагу до твого приватного життя, у тому 
числі на таємницю листування, телефонних 
розмов чи особистої сторінки у соціальних 
мережах

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

батьків
учителів
поліції
державних органів опіки та піклування
системи безоплатної правової допомоги

Суд має право постановити рішення 
всупереч твоїй думці, якщо цього 

вимагають твої інтереси

ТИ МАЄШ ПРАВО
ЯКЩО ТОБІ 
ВИПОВНИЛОСЬ 
14 РОКІВ, ТИ МОЖЕШ

ЯКЩО ТЕБЕ ОБРАЗИЛИ 
НА ВУЛИЦІ ЧИ В ШКОЛІ, 
НЕ БІЙСЯ ЗВЕРНУТИСЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ 
ДО ДОРОСЛИХ
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ТИ МАЄШ ПРАВО 
БЕЗОПЛАТНО 
ОТРИМАТИ УСІ ВИДИ 
ПРАВОВИХ ПОСЛУГ

НЕ ВЧИНЯЙ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
БО ДО ТЕБЕ МОЖУТЬ 
ЗАСТОСУВАТИ

ВРАХУВАННЯ ТВОЄЇ 
ДУМКИ ПРИ ВИРІШЕННІ 
ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ТВОГО ЖИТТЯ

ЯКЩО ТОБІ 
ВИПОВНИЛОСЬ 
16 РОКІВ, ТИ МОЖЕШ

твоє усиновлення, влаштування тебе до сім'ї 
патронатного вихователя чи до дитячого будинку

визначення твого місця проживання, у разі 
коли тобі виповнилось 10 років

Вчинене тобою правопорушення 
не позбавляє тебе права на правову допомогу!

БЕЗ ТВОЄЇ ЗГОДИ 
НЕ МОЖЕ БУТИ 
ЗДІЙСНЕНО

14

16


