Нормативно-правові акти
Цивільний кодекс України
Стаття 32. ...1. Фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією
або іншими доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це
не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка)
та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова
нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.
3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має
бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника
та органу опіки та піклування.
5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може
обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.
Сімейний кодекс України
Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.
2. Дитина має право противитися неналежному виконанню
батьками своїх обов’язків щодо неї.
3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.
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Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину
1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків,
на ім’я кого вони виплачуються, і мають використовуватися
за цільовим призначенням…
Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину
у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно
1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто
проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування
можуть укласти договір про припинення права на аліменти для
дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній
реєстрації.
Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь
в укладенні цього договору.
2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
Господарський кодекс України
Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності
Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична,
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути
застосовані такі заходи впливу:
1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
2) застереження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам,
які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому
колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту
(включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших
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заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволено відповідним органом
місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях
у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську
мораль, — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
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…
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.
Кримінальний кодекс України
Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким
до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише
за умисне вбивство… посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу… умисне
тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна,
пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, угон
або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, незаконне заволодіння транспортним
засобом, хуліганство.
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку
1. Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання:
1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа;
2) чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений;
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3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального
правопорушення;
4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення;
5) чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують покарання обвинуваченого, і які саме;
6) яка міра покарання має бути призначена обвинуваченому
і чи повинен він її відбувати, які обов’язки слід покласти
на особу в разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням;
7) чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов і, якщо так, на чию користь, в якому розмірі та в якому порядку;
7-1) чи є підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;
8) чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення
у стані обмеженої осудності;
9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який
вчинив кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового заходу медичного характеру, передбаченого
частиною другою статті 94 Кримінального кодексу України;
10) чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу України, застосувати до обвинуваченого примусове лікування;
11) чи необхідно призначити неповнолітньому громадського
вихователя;
12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт,
речовими доказами і документами;
13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати
і в якому розмірі;
14) як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження.
Закон «Про громадянство України»
Стаття 18. Вихід з громадянства України.
Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України,
за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина…
Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.
Стаття 19. Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття…
Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства
такі випадки:
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а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства
України та громадянства іншої держави чи держав;
б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем…
Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або
посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення
порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне)
або групою осіб (колективне).
Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку…
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому
прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути
надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання
чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості
про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш
як через десять днів від дня його надходження…
Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
24

Стаття 319.
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,
які не суперечать закону.
При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник
зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства.
Закон України «Про прокуратуру»
Стаття 7. Система прокуратури України
1. Систему прокуратури України становлять: 1) Генеральна
прокуратура України; 2) регіональні прокуратури; 3) місцеві
прокуратури; 4) військові прокуратури; 5) спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Закон України «Про Національну поліцію»
Стаття 17. Поліцейський
1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу
поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний
жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень
та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх справ
України.
Стаття 33. Опитування особи
1. Поліцейський може опитати особу, якщо існує достатньо
підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для
виконання поліцейських повноважень.
Для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення.
2. Надання особою інформації є добровільним. Особа може
відмовитися від надання інформації. Проведення опитування
неповнолітніх допускається тільки за участю батьків (одного
з них), іншого законного представника або педагога.
3. Перед проведенням опитування особи поліцейський роз’яснює їй підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкодить виконанню поліцією повноважень, покладених на неї цим Законом.
Стаття 41. Поліцейське піклування
1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:
1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася
без догляду;
2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу
чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;
3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу
і створює реальну небезпеку оточуючим або собі;
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4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок
сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.
Поліцейське піклування має наслідком щодо:
1) осіб, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, —
передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;
2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, — передання відповідному закладу;
3) осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, —
передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.
Стаття 64. Присяга працівника поліції
1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу
на вірність Українському народові такого змісту:
«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України,
втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи
людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки».
Статистичні дані щодо причин злочинів
1) За статистичними даними, злочинність неповнолітніх має
таку структуру: злочини, пов’язані з наркотиками, — 2,8 %;
хуліганство — 6,2 %; крадіжки — 70,5 %; злочини проти життя та здоров’я — 2,1 %; інше — 9,4 %. Злочинність серед молоді все більше набуває групового характеру. Питома вага злочинів, учинених групами, становить понад 70 %. Щодня
підлітки в Україні вчиняють понад 100 злочинів, у тому числі
одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, одне зґвалтування, два-три розбійні напади, вісім пограбувань, 70 крадіжок приватного та державного майна.
Багато дітей із малозабезпечених сімей вчиняють злочини
проти власності. Крадіжки, грабежі є досить поширеними правопорушеннями серед підлітків. Причиною злочинів часто є така психологічна емоція, як заздрість. Вона виникає в підлітків
тоді, коли вони бачать ровесників, які є добре одягненими, забезпечені новинками комп’ютерних технологій, живуть у розкоші й багатстві. Адже більшість ЗМІ виставляють напоказ життя заможних персон (телепрограми «Світське життя», «Заможне
життя», «Світські люди»). Соцмережі, у яких підлітки «зависають», втрачаючи почуття реальності, зумовлюють мрії про багатство та заможність, що зовсім не належить до моральних цінностей. Особливо діти від 12 до 16 років не можуть чітко
розмежувати реальні можливості та нездійсненні мрії. Тому жага до мрій і фантазій про гроші й матеріальні статки спонукає
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підлітків до вчинення правопорушень і навіть злочинів проти
власності. Тим більше, якщо їм доводилося пізнати скрутне матеріальне становище, нести певні втрати, то в таких дітей може сформуватися почуття несправедливості, що може вплинути
на деформацію психіки і, як наслідок, збільшення як кількості
злочинів у цілому, так і самого характеру вчинення цих злочинів у бік підвищення жорстокості.
2) Сучасний розвиток технологій вплинув на те, що велика
частина підлітків на сьогодні віддає перевагу вже не вулиці,
а саме комп’ютерним іграм та Інтернету. Тотальне поширення
соціальних мереж серед молоді за недостатньо сформованої психіки та свідомості, коли не повною мірою розуміється різниця
між добром та злом, часто є причиною виникнення різних неприємних та складних ситуацій. Багато підлітків на сьогодні
стають жертвами інтернет-шахраїв, аферистів та шантажистів,
а також своїх ровесників та знайомих.
3) Малолітня розбещеність, наркотична залежність, нераціональне використання коштів, ігри в смерть («Синій кит», «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20») теж мають свою
причину. Це недостатній інтерес батьків до своїх дітей. Обставини, які складаються в сім’ях, де тільки один із батьків виховує дитину або один із батьків має алкогольну чи наркотичну
залежність, породжують прогалину у зв’язках і відносинах батьків із дітьми. Батьки мають цікавитися інтересами дітей та перевіряти їхню активність у соціальних мережах або обмежувати час, проведений у них, адже деякі матеріали із соцмереж
впливають ще й на розлади психіки та поведінки, розвивають
надмірну агресію й невмотивовану жорстокість щодо жертв насильницьких злочинів. Такий чинник, як насильство в сім’ї,
теж є однією із причин вчинення в майбутньому правопорушень неповнолітніми, які втілюються в знущаннях із тварин,
однолітків. Тут не можна не згадати й про воєнну ситуацію,
що склалася у східних областях на території України.
4) Таке явище, як контрабанда наркотиків та інших психотропних речовин є досить поширеним на непідконтрольних територіях, та існують докази того, що звідти відбувається поширення по всій території України. Підлітки — найвразливіша
частина населення, адже в них є найбільше зацікавлення до нового. Проте часто зацікавленість переростає в залежність, а залежність тягне за собою нестачу коштів та наступний пошук,
який пов’язаний із вчиненням протиправних діянь. Також
досить велика кількість злочинів учиняє група неповнолітніх
осіб, які на той момент перебували в стані алкогольного або
наркотичного сп’яніння. Такі злочини мають переважно більш
важкі наслідки.
5) Профілактика правопорушень неповнолітніх в Україні проводиться недостатньою мірою. На основі аналізу результатів
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опитування батьків неповнолітніх з’ясувалося, що 78,8 % батьків проводять зі своїми дітьми бесіди правового характеру,
роз’яснюючи сутність моральних і правових норм, заборон. Проте батьки зазначили, що більшість таких бесід мають повчально-залякуючий характер. Окрім цього, 50 % батьків не знали, що
неповнолітні притягуються до кримінальної відповідальності.
Батьки мають виховувати в дітях добро, бути прикладом та пояснювати, як діяти в різних складних ситуаціях, діти мають
довіряти батькам та не боятися ділитися своїми проблемами.
За матеріалами: http://legalactivity.com.ua/
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