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Семестр
загальна кількість годин - 90

6-й
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Лекцій
тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 3,5
програма Бакалавр
16



практичні (семінарські)


16



Лабораторні


-
-


самостійна робота


58



ІНДЗ:


вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
для заочної форми навчання – 


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета – засвоєння студентами положень сімейного законодавства, теоретичних знань у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин.
Завдання – ознайомити студентів з основними положеннями сімейного законодавства; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою сімейного права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні функціонування сімейних відносин, проаналізувати права та обов`язки їх учасників.
В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен 
знати:
положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами;
основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини.
вміти: 
	правильно тлумачити сімейно-правові норми;

застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);
складати проекти договорів та інших документів.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1: Загальні положення сімейного права України
Поняття сімейного права та його місце в системі права України. Поняття, ознаки та підстави створення сім’ї. Сімейні відносини як предмет правового регулювання, їхні види та ознаки. Метод сімейно-правового регулювання. Принципи сімейного права.
Конституція України як основа сімейного законодавства. Сімейний та Цивільний кодекси України як основні акти правового регулювання сімейних відносин. Історія прийняття Сімейного кодексу України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як регулятори сімейних відносин. Договори та звичаї як регулятори сімейних відносин. Роль моральних засад, релігійних канонів у регулюванні сімейних відносин.
Поняття та види сімейних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Елементи сімейних правовідносин. Суб’єкти сімейних правовідносин. Сімейна правоздатність та дієздатність. Об’єкти сімейних правовідносин. Зміст сімейних правовідносин. 
Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Інтереси в сімейно-правовій сфері. Захист сімейних прав та інтересів. Способи та форми захисту сімейних прав та інтересів. Позовна давність в сімейному праві. 

Тема 2: Шлюб. Недійсність шлюбу
Поняття, правова природа та ознаки шлюбу. Умови укладення шлюбу. Досягнення шлюбного віку, наявність вільної згоди та відсутність перешкод до укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Медичне обстеження наречених. Правові наслідки відмови від укладення шлюбу. Неукладений шлюб.
Проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без реєстрації шлюбу (конкубінат).
Поняття, правова природа та підстави недійсності шлюбу. Підстави та порядок визнання (підтвердження) недійсності шлюбу. Момент, з якого шлюб є недійсним. Санація недійсного шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу: загальні та особливі.

Тема 3: Припинення шлюбу. Режим окремого проживання
Поняття та підстави припинення шлюбу. Смерть, оголошення померлим одного з подружжя, розірвання шлюбу. 
Розірвання шлюбу в адміністративному порядку. Підстави розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя та за заявою одного з подружжя. 
Розірвання шлюбу судом. Спільна заява подружжя, яке має дітей. Пред’явлення позову про розірвання шлюбу. Підстави та суб’єкти звернення з позовом до суду. Заходи щодо примирення подружжя.
Момент припинення шлюбу. Правове значення державної реєстрації розірвання шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу особистого немайнового та майнового характеру.
Режим окремого проживання (інститут сепарації). Підстави, порядок та правові наслідки встановлення режиму окремого проживання.

Тема 4: Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
Поняття та ознаки особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. Види особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.
Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. Поняття та види правових режимів майна подружжя. 
Законний режим майна подружжя. Поняття та види законних режимів майна подружжя. Особиста приватна власність подружжя. Підстави набуття та особливості реалізації права власності на особисте майно подружжям. Спільна сумісна власність подружжя. Презумпція спільності набутого майна. Особливості правового режиму окремих об’єктів. Визначення моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Укладення подружжям договорів між собою, а також з іншими особами щодо спільного майна. Поділ спільного майна подружжя. Способи, порядок поділу та визначення розміру часток. Борги подружжя.
Договірний режим майна подружжя. Поняття та правова природа шлюбного договору. Сторони шлюбного договору. Порядок укладення та форма шлюбного договору. Зміст шлюбного договору. Зміна умов та припинення дії шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

Тема 5: Визначення походження дітей
Походження дитини як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Реєстрація народження дитини.
Походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції материнства та батьківства. Походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Добровільне визнання батьківства. Судове визнання батьківства. Підстави, суб’єкти звернення та особливості визнання батьківства в судовому порядку. Встановлення факту батьківства, материнства.
Оспорювання батьківства, материнства. Суб’єкти права на оспорювання батьківства, материнства. Особливості судового розгляду справ про оспорювання батьківства, материнства. Спір про батьківство, материнство. Застосування позовної давності.

Тема 6: Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. Види особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини та право дитини на ім’я. Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини. Право дитини на виховання (право та обов’язок батьків щодо виховання і розвитку дитини). Право батьків на визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини. Право дитини на захист та право батьків по захисту дитини.
Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо дитини. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. 
Роздільне та спільне майно батьків і дітей. Управління батьками майном дітей. Дозвіл органу опіки та піклування щодо вчинення окремих видів правочинів. Використання доходу від майна дітей.

Тема 7: Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів
Поняття та особливості зобов’язань щодо утримання. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.
Добровільний порядок надання утримання. Поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст договору про утримання.
Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів. Обставини та доходи, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Зміна розміру аліментів. Момент, з якого присуджуються аліменти. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Порядок визначення та звільнення від сплати заборгованості. Відповідальність за прострочку сплати аліментів.
Припинення права на утримання. Договори про припинення права на утримання (аліменти).

Тема 8: Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Органи, які здійснюють діяльність щодо виявлення та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Порядок виявлення та тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування. Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Облік та обрання форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Усиновлення. Поняття усиновлення як найбільш пріоритетної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Суб’єкти усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлені. Облік дітей, які можуть бути усиновлені. Роз’єднання братів та сестер при усиновленні. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Різниця у віці між усиновлювачами та усиновленими. Переважне право на усиновлення. Облік кандидатів в усиновлювачі. Надання згоди на усиновлення: суб’єкти, порядок та форма. Порядок усиновлення. Особливості судового порядку розгляду справ про усиновлення. Обставини, які враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення. Питання, які вирішуються в рішенні суду про усиновлення. Правові наслідки усиновлення. Право на таємницю усиновлення. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена. Підстави, порядок та правові наслідки визнання недійсним усиновлення.  Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.
Опіка та піклування над дітьми. Поняття опіки та піклування. Встановлення опіки, піклування. Підстави та порядок прийняття рішення про встановлення опіки, піклування. Призначення опікуна, піклувальника. Особи, які можуть бути опікунами, піклувальниками. Правовий статус опікуна, піклувальника. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Припинення опіки, піклування. Підстави та порядок звільнення опікуна, піклувальника від виконання своїх обов’язків.
Прийомна сім’я. Поняття прийомної сім’ї. Порядок прийняття рішення про її створення. Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст. Особи, які можуть бути прийомними батьками, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні прийомних сімей.  Правовий статус прийомних дітей. Підстави та порядок припинення договору. 
Дитячий будинок сімейного типу. Поняття дитячого будинку сімейного типу. Порядок прийняття рішення про його створення. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст. Особи, які можуть бути батьками-вихователями, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні дитячих будинків сімейного типу. Правовий статус вихованців. Підстави та порядок припинення договору. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу.
Патронат. Поняття, правова природа договору про патронат. Порядок укладення та форма договору про патронат. Сторони відносин патронату: орган опіки та піклування та патронатний вихователь, їхні права та обов’язки. Відмінності правового статусу патронатного вихователя від усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Дитина, на користь якої укладається договір про патронат. Зміст договору про патронат. Послуги щодо виховання дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору. Підстави та порядок припинення договору про патронат.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем
Кількість годин

Денна форма
Заочна форма

Усього 
у тому числі
Усього 
у тому числі


Л
П
Лаб
Інд
Ср

Л
П
лаб
Інд
Ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тема 1. Загальні положення сімейного права України
11
2
2


7






Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу
11
2
2


7






Тема 3. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання 
11
2
2


7






Тема 4.  Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна 
11
2
2


7






Тема 5.  Визначення походження дітей 
11
2
2


7






Тема 6.  Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна 
11
2
2


7






Тема 7. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів 
12
2
2


7






Тема 8. Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
12
2
2


9






Усього годин
90
16
16


58







                                                                                                       
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

                        Назва теми
Кількість
Годин


Денна форма
Заочна форма
1
Загальні положення сімейного права України
2

2
Шлюб. Недійсність шлюбу
2

3
Припинення шлюбу. Режим окремого проживання
2

4
Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
2

5
Визначення походження дітей
2

6
Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
2

7
Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів
2

8
Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
2


Усього годин
16


                                                                                                             
6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п

               Назва теми
Кількість
Годин


Денна форма
Заочна форма
1
Загальні положення сімейного права України
7

2
Шлюб. Недійсність шлюбу
7

3
Припинення шлюбу. Режим окремого проживання
7

4
Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
7

5
Визначення походження дітей
7

6
Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
7

7
Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів
7

8
Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
9


Усього годин
58
78
                                                                
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:
- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;
- забезпечення процесу мислення (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру), а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів. 
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Залік виставляється за результатами поточного та модульного контролю.
                                                                               
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ
 
поточне тестування та самостійна робота
поточна успішність
модуль
сума
Т1
Т2
Т3
Т4-8
Т 1-8

Т 1-8




50
50
100

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS

Оцінка в балах
Визначення
Оцінка  ECTS
За національною шкалою
Визначення

За національною шкалою




Залікова оцінка
90– 100
А
Зараховано


Зараховано
81-89
В
Зараховано

71-80
С
Зараховано

61-70
D
Зараховано

51-60
Е 
Зараховано

0-50
FX
не зараховано з правом перескладання
Не зараховано
0-50
F
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

90-100 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.
81-89 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.
71-80 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах. 
61-70 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.
51-60 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.
0-50 балів (не зараховано) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Лепех С. М. Програма курсу «Сімейне право України». Львів, 2021.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:
Конституція України від 28.06.1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Загальна декларація прав людини  від 10.12.1948 року. Офіційний Вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.
Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року).
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-42. Ст. 492.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18-22. Ст. 144.
Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від  01.07.2010 року №  2398-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 38. Ст. 509.
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 року № 2866-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 561.
Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.
Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. 
Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року № 1296-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 14. Cт. 192.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року № 1382. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. Cт. 232.
 Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 6. Cт. 147.
Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України  від 02.06.2005 року № 2623-ІV. Відомості Верховної Ради України.  2005. № 26. Cт. 354.
 Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 10. Cт. 70. 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню):  Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII 
Деякі питання здійснення патронату над дитиною: Постанова КМУ від 16.03.2017 року. Урядововий кур'єр від 11.05.2017
Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків: Постанова КМУ від 26.06.2019 року № 552. Урядововий кур'єр від 10.07.2019
Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства: Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180
Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 234
Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 року № 787. Офіційний вісник України. 2013. № 82.
Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 року № 9. Офіційний вісник України. 2013. № 3.  
 Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1740. Офіційний Вісник України. 2002.  № 47. Ст. 2128.
Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915. Офіційний Вісник України. 2007. № 52. Ст. 2115.
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564. Офіційний Вісник України. 2002. № 18. Ст. 925.
Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565. Офіційний Вісник України. 2002. №18. Ст. 926.
Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866. Офіційний Вісник України. 2008. № 76. Ст. 2561.
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905. Офіційний Вісник України. 2008. № 79. Ст. 2660. 
Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання: Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5. Офіційний Вісник України. 2011. № 4. Ст. 238.
Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні:  Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 24.12.2010 року № 3307/5). Офіційний Вісник України. 2010. № 101. Ст. 3649.
Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2012 року № 20/5  
Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину: Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.11.2018 № 1713
Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146. Право України. 1994. № 7-8.
Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34.
Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88. Офіційний Вісник України. 1999. № 26.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року. Офіційний Вісник України. 1999. № 24.
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