
Якщо Ви вирішили 

усиновити дитину 
 
Усиновлення- це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю 

дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі 

рішення суду 

 

Шлях усиновлювача 

 
1. Одержання консультації про усиновлення в службі у справах 

дітей за місцем свого проживання. 

2.  Збір документів. 

3. Подання до служби у справах дітей за місцем свого 

проживання заяви про взяття на облік кандидатів в 

усиновлювачі та відповідних документів. 

4. Обстеження представником служби у справах дітей умов 

проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі. 

5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем. 

6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути 

усиновлені. 

7. Отримання направлення для знайомства та встановлення 

контакту з дитиною. 

8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною. 

9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах 

дітей за місцем її проживання. 

10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та 

відповідність його інтересам дитини. 

11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання 

щодо розгляду питання з усиновлення. 

12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини. 

13. Оформлення нового свідоцтва про  народження дитини в 

органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини. 

14. Передача дитини усиновлювачам. 

15. Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю 

за умовами проживання і виховання усиновленої дитини 

(працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім’ю 

протягом перших трьох років після усиновлення в подальшому 

- один раз на три роки до досягнення дитиною повноліття.)  

 

Стаємо кандидатами в усиновлювачі 

 
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, 

звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік 

кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем 

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). 

 

     

 

До заяви подаються 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, складений за 

формою: 

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. 

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан 

здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості 

подаються кожним з подружжя. 

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, 

зазначені у переліку. 

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі. По 

закінченню строку дії буть-якого з документів його необхідно 

поновити та долучити до справи кандидатів в усиновлювачів.  

 

Після подання документів служба у справах дітей протягом           

10 днів: 

- перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства; 

- проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки 

кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки 

усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання 

усиновлених дітей; 

- відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт 

обстеження житлово-побутових умов; 

- розглядає питання про можливість заявників бути 

усиновлювачами та готує відповідний висновок; 

- у разі позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в 

усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути 

усиновлювачами. 

Дитина чекає Вас. 

Врятуйте її від сирітської долі 
 

     Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, можна 

отримати у службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в 

усиновлювачі, та Державному департаменті з усиновлення та захисту 

прав дитини. 

 

     Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину: 

- ім’я, вік, стать; 

- стан здоров’я; 

- правові підстави для усиновлення; 

- форма влаштування; 

- відомості про наявність, або відсутність братів, сестер; 

- демонструється фотокартка дитини. 

 

     Знайомство та встановлення контакту з дитиною за направленням 

служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення 

та захисту прав дитини. Якщо протягом строку дії направлення 

кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей заяву 

про усиновлення дитини, вважається, що він відмовився від 

усиновлення. 

     Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він 

може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не 

більше ніж на 10 робочих днів. 

 

Кандидат в усиновлювачі має право: 

- в закладі, де перебуває дитина, ознайомитися з її особовою 

справою, медичною карткою; 

- провести додаткове медичне обстеження дитини в державному або 

комунальному закладі охорони здоров’я; 

- відвідувати дитину за місцем проживання (перебування) щодня 

протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, 

визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-

вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три 

години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання 

до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити кандидати 

в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з 

дитиною до набрання  чинності рішення суду про усиновлення. 

 

Усиновлювач зобов’язаний: 

- особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї,  в якій вона 

виховується, в присутності працівник служби у справах дітей після 

пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;  

 - надавати можливість представникам служби у справах дітей за 

місцем проживання здійснювати нагляд за умовами проживання   і 

виховання дитини. 

 

 

 

https://www.msp.gov.ua/files/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%202.docx
https://www.msp.gov.ua/files/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%202.docx


Підготовка документів  

для подання до суду 
           Після встановлення контакту з дитиною кандидати в 

усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем 

перебування дитини із заявою про бажання її усиновити. 

    Керівник дитячого закладу де знаходиться (перебуває) 

дитина чи особа, у якої проживає дитина за запитом служби у 

справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із 

заявою про бажання усиновити, подає цій службі такі 

документи: 

- копію свідоцтва про народження дитини; 

- документи, які підтверджують правовий статус дитини; 

-повідомлення закладу охорони здоров΄я або навчального 

закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її 

усиновлення; 

- висновок про стан здоров΄я, фізичний та розумовий розвиток 

дитини. 

    Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на 

підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів 

протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та 

піклування про доцільність усиновлення та відповідність його 

інтересам дитини. Якщо кандидати в усиновлювачі протягом 

місяця не забрали висновок, або протягом 30 днів після його 

отримання, не подали заяву до суду про усиновлення дитини, 

вважається, що вони відмовились від її усиновлення. 

   Кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою 

про усиновлення дитини до суду за місцем проживання 

(перебування) дитини. Подання заяви через представника або 

направлення поштою не допускається. 

   До заяви додаються документи кандидатів в усиновлювачі, 

висновок органу опіки та піклування про доцільність 

усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До 

висновку органу опіки та піклування додаються: 

-  копію свідоцтва про народження дитини; 

- документи, які підтверджують правовий статус дитини; 

- згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу 

охорони здоров΄я або навчального закладу, а також самої 

дитини на усиновлення; 

- відомості про братів та сестер дитини, дозвіл органу опіки та 

піклування на їх роз΄єднання при усиновленні. 

    Під час розгляду справи суд може вимагати подання інших 

документів. 

Державні гарантії 

при усиновленні дитини 
 

   Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші 

соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв΄язку з 

втратою годувальника, які вона мала до усиновлення. 

    Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену 

батьківського піклування, має право: 

- на грошову допомогу при усиновлення дитини у розмірі як 

при народженні першої дитини. При усиновленні двох і більше 

дітей розмір допомоги не змінюється; 

- на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку; 

- на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 

календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при 

усиновленні дитини віком старше трьох років); 

- на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 

календарних днів. 

Духовні аспекти усиновлення 
Якщо Ви читаєте цю пам’ятку  – не випадковість і не збіг 

обставин. Незалежно від того, вірите Ви в Бога чи ні, 

наважимося сказати, що Ви маєте привілей доторкнутися до 

його планів стосовно дітей-сиріт. Адже ідея усиновлення 

найперше народилася на Небесах. 

Прихід Ісуса Христа засвідчив не лише бажання Бога 

врятувати людство, а також  Його турботу про фактичне 

усиновлення дітей. Цікаво, що перебуваючи на землі з місією 

усиновити людство Небесному Батьку, Ісус сам був усиновлений 

Йосипом, чоловіком Діви Марії. Коли Йосип довідався, що його 

наречена Марія вагітна, він спершу хотів відпустити її, однак потім 

ангел у сні сповістив йому, що це Дитя – Божий син. Тоді Йосип 

прийняв  Марію, одружився із нею і взяв на себе опіку над малим 

Ісусом, турбуючись про Нього та виховуючи Його у роки 

дитинства. 

  У Слові Божому написано: «Хто прийме одного з малих 

цих, той Мене приймає» (Луки 9:48) і «Що ви зробите одному з 

малих цих, те ви для Мене зробите» (Матвія 25:40). Іншими 

словами, коли ми приймаємо у свій дім позбавлену батьківського 

піклування дитину, ми тим самим приймаємо у її особі самого 

Господа Ісуса Христа. А приймаючи у свою сім’ю Ісуса і роблячи 

щось для Нього, ми відкриваємо двері для здійснення Божих чудес 

у різних сферах нашого життя. 

 

Усиновити дитину – це непросто прийняти її у свою сім’ю, це 

взяти відповідальність за все її життя, віддати їй частинку свого 

життя, забезпечити її спадком, вкладати у неї все найкраще, що ми 

маємо. 

    Чи означає це, що всі повинні усиновити дітей ?  Звичайно ж ні, 

адже у людей є різні можливості й різне покликання. Адже кожен 

із нас може: допомагати іншим людям та сприяти усиновленню, 

допомогти більше дізнатись про усиновлення, подарувати цю 

пам’ятку і розповісти про сам процес усиновлення. Не менш 

важливим є підбадьорення в скрутні хвилини, можливо допомога у 

вихованні дитини, а також фінансова підтримка тих, хто усиновив. 

 

Можливостей та шляхів допомогти дитині-сироті, дитині, 

позбавленої батьківського піклування, є багато –вибір залишається 

за Вами ! 

За додатковою інформацією звертайтесь в 

службу у справах дітей  

Чортківської міської ради  

 м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21,  

тел. 2-29-25 

                        

  

                            

ППаамм’’яяттккаа  ууссииннооввллююввааччаа  
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