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Громадська організація «Батько МАЄ ПРАВО» була заснована у 2015 році 
Олександром Швецем і адвокатом Тетяною Горяною з метою рекомендацій  та 
удосконалення державної системи опіки над дітьми, та перезапуску її, знищення  застарілих  
практик радянської системи. 

Олександр Швець – звичайний батько, який з дитинства майже одноосібно виховував 
дочку Варвару. Після розлучення колишня дружина вивезла з дому дитину у невідомому 
напрямку. Батько намагався визначити місце проживання дитини з собою, щоб 
продовжувати піклуватись про доню, пройшов всі кола «пекла» розгляду питання місця 
проживання дитини в опіках, десятки судових процесів і врешті-решт справа дійшла до 
Європейського суду з прав людини. Зрозумівши, що державна система повністю бездіяльна у 
захисті власних дітей, разом з адвокатом Тетяною Горяною, було прийняте рішення про 
заснування ГО «Батько МАЄ ПРАВО» з метою об’єднання  потужного батьківського руху та 
повної зміни системи опіки над дітьми. 

В Україні майже неможливо батькові визначити місце проживання дитини з батьком, 
опіки зводять питання участі у вихованні батька, зазвичай, до надання кількох годин на 
спілкування з дитиною на тиждень у присутності матері. І навіть ці рішення не виконуються. 
Органи правопорядку не реагують на порушення прав батьків і дітей. В державі не має 
процедури виконання рішень органів опіки та піклування. Судова система виступає 
«гільйотиною», яка безжалісно рубає права батьків, не зважаючи на Закон. В Україні 
повністю відсутня відповідальність за порушення прав батьків і дітей. Варто також 
зазначити, що дана сфера сімейних правовідносин є надзвичайно корупційною. На 
українських дітях заробляють шалені кошти всі, від звичайного чиновника до найвищого 
високопосадовця. 

Мета ГО «Батько МАЄ ПРАВО» – це об’єднати десятки тисяч відповідальних батьків, 
матерів, бабусь і дідусів, які прагнуть щасливого майбутнього для своїх дітей. Ми боремось 
за рівноправ’я батьків, встановлення відповідальності за порушення прав дітей, за те, щоб 
державна машина набрала сучасних обрисів і почала виконувати свої функції, гарантовані 
Конституцією і законами України. 

Ми говоримо рішуче «НІ» найменшим проявам дискримінації прав батьків і дітей. 

Які наші методи досягнення мети: 

1. Ми об’єднуємо відповідальних громадян, щоб висувати вимоги державі; 

2. Ми співпрацюємо з медіа завдяки висвітленню проблеми відповідальними ЗМІ, 
Україна позбавиться ганебної системи дискримінації, якій не місце в сучасній Україні; 

3. Ми плануємо судитись з державою за кожне порушення прав батьків і дітей, не 
зважаючи на посади чи рівень державної установи з метою заставити державну машину 
усунути недоліки сфери опіки над дітьми судовими рішеннями; 
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4. Ми готуємо законодавчі ініціативи на зміну системи опіки і впровадження кращих 
практик, направлених на швидкі зміни; 

5. Ми розвіємо радянський застарілий стереотип про перевагу жінки над чоловіком у 
питанні виховання дитини. 

МИ переконані що всі люди створені рівними, і нам дані деякі невід'ємні  права, в числі яких 
знаходяться - життя, свобода і право на щастя. 

МИ  віримо що якщо яка-небудь влада перешкоджає досягненню цих цілей, то народ має 
право змінити або знищити цю владу і заснувати нову на таких підставах і засадах, які 
найкраще повинні забезпечити нашу безпеку і щастя. 

МИ рівні перед законом і навіть громадяни у мантіях верховних суддів мають відповідати за 
свої дії. 
МИ подали скаргу на бездіяльність Генерального прокурора України пана Ю. Луценка  і 
через суд мусимо зобов'язати його розслідувати дії ВСУ, що мають ознаки злочину. 

МИ подали скаргу на бездіяльність омбудсмена Валерії Лутковської та виграли його. Суд  
забов’язав В.Лутковську розглянути пропозиції ГО та виплатити 1000грн. судового збору. 

МИ кожного дня боремось за долю кожної  дитини. В опіках, судах та службах у справах 
дітей. Маємо позитивні рішення на користь батьків. Збираємо досвід кожного тата  та 
вибудовуємо загальну систему захисту інтересів дитини після розлучення. 

Нас багато і кожного дня стає все більше. Нашими руками пишеться нова історія 
України. 

Якщо ви хочете доєднатись до позитивних змін в державі – приєднуйтесь. Реєструйтесь на 
сайті і доєднайтесь до спільноти тих, хто змінить цю державу на краще. 
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Public organization "Father HAS THE RIGHT" was founded in 2015 by Oleksandr Shvets 
and lawyer Tetyana Goryana to recommend and improve the state system of custody of children, 
restart it and eliminate outdated practices of the Soviet system. 

Oleksandr Shvets is an ordinary father who almost alone brought up his daughter Varvara 
from the childhood. After a divorce, a former wife took a baby from her home in an unknown 
direction. The father tried to define the place of residence of the child with him in order to continue 
to take care of the child, he went through all circles of "hell" of the issue consideration for the 
child's place of residence in child custody services, dozens of litigations, and eventually this case 
came to the European Court of Human Rights. Realizing that the state system was completely 
inactive in protecting its own children, he together with the lawyer Tetyana Goryana made a 
decision to establish the NGO "Father HAS THE RIGHT" in order to unite a powerful parenting 
movement with a complete change in the system of custody of children. 

In Ukraine it is almost impossible for the father to determine the place of residence of the 
child with his father, child custody services neglect the issue of the father participation in 
upbringing, they usually provide several hours per week for communicating with the child in the 
presence of the mother. And even these settlements are not executed. Law enforcement agencies do 
not respond to violations of the rights of parents and children. The state has no procedures for 
implementing the decisions of the child custody authorities. The judicial system acts as a 
"guillotine" which mercilessly abuses the rights of parents, regardless of the Law. In Ukraine there 
is absolutely no responsibility for the violation of the rights of parents and children. It should also 
be noted that this sphere of family relations is extremely corrupt. Everyone: an ordinary official to 
the highest rank official make a lot of money on Ukrainian children cases. 

The purpose of the PO "Father HAS THE RIGHT" is to unite tens of thousands of 
responsible parents, mothers, grandparents who seek a happy future for their children. We are 
fighting for the equality of parents, for establishing a responsibility for the violation of children's 
rights, for the state machine to gain a modern outline and begin to fulfill its functions, guaranteed 
by the Constitution and Laws of Ukraine. 

We strongly say "NO" to the slightest manifestations of discrimination against the rights of 
parents and children. 

Our methods for achieving the goal: 

1. We unite responsible citizens in order to make demands to the state; 

2. We cooperate with the media through coverage of the problem with responsible media, 
Ukraine will get rid of the shameful system of discrimination which has no place in modern 
Ukraine; 

3. We plan to sue the state for every violation of the rights of parents and children, 
regardless of the position or level of the state institution in order to force the state machine to 
eliminate the shortcomings of the sphere of custody of children by court decisions; 
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4. We are preparing legislative initiatives to change the custody system and introduce best 
practices aimed at rapid changes; 

5. We will dissolve the Soviet outdated stereotype about the superiority of a woman over her 
husband in the matter of raising a child. 

We are convinced that all people are created equal and we have been given some inalienable rights 
such as life, freedom and the right to happiness among them. 

We believe that if any government impedes the achievement of these goals, then people have the 
right to change or destroy this power and establish a new one on the grounds and principles that are 
supposed to ensure our safety and happiness. 

We are coordinaes in a court of law and even citizens in mantles of supreme judges must be held 
accountable for their actions. 

WE filed a complaint against inaction of the Prosecutor General of Ukraine Mr. Y. Lutsenko, and 
we must oblige him to investigate the actions of the Supreme Court of Ukraine that have signs of a 
crime through the court. 

WE filed a complaint against inactivity of the Ombudsman Valeriya Lutkovska and won it. The 
court obliged V. Lutkovska to consider PO proposals and pay UAH 1000 for the court fee. 

WE struggle for the fate of each child every day in child custody services, courts and services for 
children. We have positive decisions in favor of parents. We collect experience of each dad and 
build a general system of protection of the interests of the child after a divorce. 

       There are many of us and we are increasing every day. A new history of Ukraine is being 
written with our hands. 

If you want to be the part of the positive changes in the state then join us. Register on the website 
and join the community of those who will change this state for the better. 
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