
Проект 

вноситься народними депутатами України 

Палатним А.Л., Величковичем М.Р., Споришем І.Д., Луценко І.С.,  

Силантьєвим Д.О., Петренком О.М., Романовою А.А., Велікіним О.М.,  

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку 

виїзду дитини за межі України  

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 

№ 21-22, ст. 135) доповнити статтею 1611 такого змісту:  

«Стаття 1611. Право дитини на виїзд за межі України  

1. Дитина, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний 

самостійний виїзд за межі України. 

Дитина, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі 

України за згодою батьків чи інших законних представників, яка підлягає 

нотаріальному посвідченню, та в супроводі батьків (інших законних 

представників) або одного з них або в супроводі осіб, які уповноважені ними. 

2. У разі відсутності згоди одного з батьків чи інших законних 

представників дитини інший із батьків (законних представників) або 

безпосередньо неповнолітня дитина (за наявності згоди іншого з батьків 

(законних представників) має право звернутися до суду для отримання дозволу 

на виїзд за межі України. Суд приймає рішення про надання згоди на виїзд 

дитини за межі України або про відмову у наданні згоди, враховуючи найкращі 

інтереси дитини. Суд може прийняти рішення про надання згоди на виїзд 

дитини за межі України на постійне проживання або на один чи декілька 

тимчасових виїздів дитини за межі України як без обмежень так із визначенням 

країн, до яких дозволено або заборонено в’їзд.  



3. Дитина має право на тимчасовий виїзд за межі України за згодою 

одного з батьків чи інших законних представників та за відсутності згоди 

іншого з батьків (законних представників) за дозволом органу опіки та 

піклування у таких випадках: 

1) для лікування хвороби за наявності обґрунтування необхідності 

надання медичної допомоги за межами України; 

2) для участі в міжнародних олімпіадах; 

3) для участі в міжнародних програмах обміну школярів; 

4) для участі в міжнародних музичних, художніх та інших творчих 

конкурсах; 

5) для участі в міжнародних екологічних, наукових, технічних, художньо-

естетичних, туристичних, освітньо-культурних заходах, міжнародних дитячих 

змаганнях; 

6) для участі в спортивних заходах. 

4. Орган опіки і піклування надає дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за 

межі України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, протягом 

двох тижнів з дня подання відповідної заяви одного з батьків чи інших 

законних представників дитини та документів, що підтверджують обставини, 

визначені пунктами 1-6 частини третьої цієї статті, а в разі необхідності 

невідкладного лікування дитини за межами України – протягом трьох робочих 

днів з дня подання заяви».  

2. Частину третю статті 313 Цивільного кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:  

«3. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на 

безперешкодне повернення в Україну. 

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний 

самостійний виїзд за межі України. 



Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за 

межі України за згодою батьків чи інших законних представників, яка підлягає 

нотаріальному посвідченню, та в супроводі батьків (інших законних 

представників) або одного з них або в супроводі осіб, які уповноважені ними. 

Відповідний дозвіл може бути наданий батьками чи іншими законними 

представниками дитини на термін до трьох років та передбачати згоду на один 

або декілька виїздів дитини за межі України, як без обмежень так із 

визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в’їзд, у супроводі одного 

з батьків (законних представників) дитини або інших осіб.  

У разі відсутності згоди одного з батьків (інших законних представників) 

дитини та наявності згоди іншого з батьків (законних представників) дитина 

має право на виїзд за межі України за рішенням суду або за дозволом органу 

опіки та піклування, що надається відповідно до статті 1611 Сімейного кодексу 

України». 

3. Закон України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) доповнити статтею 121 

такого змісту: 

«Cтаття 121. Право дитини на тимчасовий виїзд за межі України 

Держава гарантує спрощений порядок тимчасового виїзду дитини за межі 

України для лікування хвороби за наявності обґрунтування необхідності 

надання медичної допомоги за межами України, участі в міжнародних 

олімпіадах, міжнародних програмах обміну школярів, міжнародних музичних, 

художніх та інших творчих конкурсах, міжнародних екологічних, наукових, 

технічних, художньо-естетичних, туристичних, освітньо-культурних заходах, 

міжнародних дитячих змаганнях,  спортивних заходах, у порядку, 

передбаченому Сімейним кодексом України». 

 

ІІ. Прикінцеві положення 



1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, 

крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього 

Закону. 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня 

опублікування цього Закону: 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом. 
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