
УСИНОВЛЕННЯ

Ніщо в житті не дається без зусиль, особливо щастя. 

А воно у кожного своє. 

Для когось це – багатство, для – других краса, 

для інших – успішна кар’єра. 

Та найбільше щастя – це діти.

Але щастя батьківства може прийти у життя людини різними дорогами. 

Усиновлення – особлива дорога батьківства.



Громадяни України, які бажають усиновити дитину, 

звертаються з письмовою заявою 

до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

Заява може бути написана в присутності працівника 

служби у справах дітей та засвідчена ним.

У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись 

до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, 

може подати дружина (чоловік).

Заява складається у довільній формі.



До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців 

або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, 

засвідчена органами ДФС;

у разі коли усиновлювачами є сімейна пара, 

довідку про заробітну плату за останні шість місяців 

або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, 

засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, 

якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я кожного заявника;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя 

на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), 

якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, 

видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності 

або користування житловим приміщенням;

8) довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, 

віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики. 

У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, 

опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, 

така довідка не подається.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, 

засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.



Усиновлювачами не можуть бути особи, які:

• обмежені у дієздатності;

• визнані недієздатними;

• позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

• були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, 

батьками-вихователями) 

іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним 

(було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї 

або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

• перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

• зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

• не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

• страждають на хвороби, перелік яких затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2008 р. № 479 

„Про затвердження Переліку захворювань, 

за наявності яких особа не може бути усиновлювачем”, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2008 р. за № 1022/15713;

• є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, 

коли іноземець є родичем дитини;

• були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, 

громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, 

передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 

Кримінального кодексу України або мають непогашену 

чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

• не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі, 

а також інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.



Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

• подані документи не відповідають вимогам, визначеним у Порядку;

• у поданих документах є виправлення або дописки, 

не завірені в установленному порядку;

• заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами

відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

• різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, 

та заявниками становить менш як п’ятнадцять років;

• сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, 

ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

• житлове приміщення заявників перебуває 

в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

• у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце 

для занять і окреме спальне місце для дитини;

• під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди 

з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, 

які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

• вони відмовилися від підписання акта, передбаченого Порядком.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran1076#n1076


Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, 

які перебувають на місцевому обліку, 

не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, 

можуть звернутися до служб у справах дітей 

обласних держадміністрацій для ознайомлення з інформацією про дітей, 

які перебувають на регіональному обліку, 

або за їх бажанням до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією 

про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, 

кандидатам в усиновлювачі, 

які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, 

видається направлення до служби у справах дітей 

за місцем проживання (перебування) дитини 

для організації знайомства з нею. 

Строк дії направлення становить 

10 робочих днів від дати видачі. 

У разі потреби строк дії направлення 

може бути продовжений органом, 

який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. 

Направлення видається особисто 

кандидатам в усиновлювачі.



Адже бути батьками –

один із найважливіших обов’язків, 

який доводиться виконувати у житті, 

але й водночас найбільш цікавий і гідний старань.

Щастя вам, найкращої долі вашим дітям. 

Хай у ваших домівках завжди панують спокій і затишок, 

нехай ваше життя буде безхмарним та заможним, 

хай здійснюються всі найзаповітніші мрії та сподівання!


