
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення процедури 
розгляду судових справ, пов’язаних із захистом прав дітей 

(реєстр. № 3206 від 12 березня 2020 року)

Комітет Верховної ради України з питань правової політики за 
дорученням Голови Верховної Ради України від 13 березня 2020 року розглянув 
на своєму засіданні 09 квітня 2020 року (протокол № 24) проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури 
розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей (реєстр. № 3206 від 
12 березня 2020 року), поданий народними депутатами України Рябухою Т.В., 
Дирдіним М.Є., Ткаченком О.В. та іншими (далі -  Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроектом пропонується внести 
зміни до Сімейного кодексу України та Цивільного процесуального кодексу 
України, якими передбачити, що під час скасування усиновлення за рішенням 
суду в зв’язку з тим, що таке усиновлення суперечить інтересам дитини, не 
забезпечує їй сімейного виховання, суд одночасно вирішує питання про 
позбавлення усиновлювача батьківських прав стосовно цієї дитини; судова 
справа про усиновлення може вирішуватися у складі одного судді без залучення 
присяжних; під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду суд 
може вирішити питання про участь у ній як заінтересованих осіб особу, в сім'ї 
якої виховується дитина (прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 
піклувальники, законні представники); підготовка судової справи про 
усиновлення до розгляду повинна бути проведена не пізніше п’яти днів з дня 
відкриття провадження у справі; справи про усиновлення дитини розглядаються 
судом протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня відкриття 
провадження у справі; за результатами розгляду заяви про усиновлення, суд 
ухвалює рішення протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі; 
апеляційна скарга на рішення суду про усиновлення дитини подається протягом 
десяти днів з дня його проголошення.

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту дозволить спростити процедуру розгляду судових справ про 
усиновлення дитини, що сприятиме розвитку та підтримці сімейних форм 
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.



Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного третьої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розгляду 
судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей (реєстр. № 3206 від 12 березня 
2020 року), поданий народними депутатами України Рябухою Т.В., 
Дирдіним М.Є., Ткаченком О.В. та іншими.

Голова Комітету
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