#НашіДіти

Маршрут

Міждержавна процедура
усиновлення
Усиновлення українських дітей іноземцями, або

громадянами України, які постійно проживають на території іншої держави
(процедура мирного часу; у воєнний час дана процедура не працює)

#НашіДіти

Привіт, мамо, тату! 

Хочемо звикати так тебе називати. Можна? 

Ми, Марта та Максим - твої діти

Ми знаємо та розкажемо:
з чого почати усиновлення
яким є маршрут усиновлення
який перелік документів зібрати
куди звертатися та з ким взаємодіяти
де знайти підтримку
як забрати нас скоріше додому

Зараз у нашій країні війна. І це значно ускладнює шлях
усиновлення. Багато органів не працюють чи працюють в
обмеженому режимі 


Є багато питань, на які ще не має відповідей 


У цьому маршруті ми тобі розказуємо загальні правила,
як вони працювали до війни. Щоб ти міг орієнтуватись,
які кроки є та які документи потрібні 


Реалізувати весь маршрут на практиці наразі складно.
Проте у тебе буде час ознайомитись з вимогами,
підготуватись та знайти тих, хто може підтримати тебе в
твоєму рішенні

Ми дуууже чекаємо на тебе!
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Коротко про усиновлення
Перед тим, як ти розпочнеш наше усиновлення, є кілька
важливих моментів:

усиновлення - це важливий крок; тобі потрібно зрозуміти, що це твоє свідоме рішення.
Після усиновлення наш спільний шлях та випробування тільки починаються. Важливо
бути для цього фізично, матеріально та емоційно готовим.
усиновлен ти кровні, біологічні діти; між усиновителями і усиновленими
виникають відносини як між батьками й дітьми
і ді

=

усиновлення ви на т ся сним на підставі рішення суду; до цього моменту потрібно
пройти визначену законами України процедуру
з

є

ь

дій

процес усиновлення - це коли:
діти народжені серцем
не лікар, а суддя каже: “Вітаю, ви стали батьками!”
ти отримуєш не свідоцтво про народження дитини, а рішення суду про усиновлення
перше сімейне фото не біля пологового, а біля дитячого будинку
після “виписки” на тебе чекають не підгузки, а звітність перед контролюючими
органами про те, як живуть твої усиновлені діти
чекаєш на дитину трохи довше, ніж 9 місяців; іноді більше року
Цей шлях може видатись складним, однак після його проходження починається
новий, не менш динамічний етап - спільне життя. Повір, в цьому шляху ми обоє
стаємо кращими та даємо шанс світлу та любові бути в нашому житті.

Чому усиновлення

В Україні по-різному можна залучити в сім'ю дітей, які залишилися без батьків, сім’ї,
любові, турботи та постійної підтримки. Проте, тільки усиновлюючи нас, ти приймаєш нас
на правах дочки чи сина назавжди. Ми дуже хочемо мати свою СІМ'Ю, СВОЇХ батьків.
Зараз під час війни складно розпочати чи йти по маршруту усиновлення. Тому, можливо,
ти можеш прийняти рішення надати нам тимчасовий прихисток, або в інших формах
піклуватись про нас. Шукай більше інформації на сайті ЮНІСЕФ та в посібнику ЮНІСЕФ

із захисту переміщених дітей в Україні та за її межами.
Подумай та зваж всі ЗА і ПРОТИ
Ми дуже сподіваємось, що ти станеш саме усиновлювачем …
мамою або татом для нас, твоїх дітей
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Маршрут усиновлення
Тобі треба зробити 10 кроків, щоб ми взяли тебе за руку і далі
пішли разом у нашу СІМ’Ю!

зібрати документи у країні свого проживання
стати кандидатом в усиновлювачі в Україні
пройти співбесіду в Національній соціальній сервісній службі України
познайомитись з нами та встановити контакт
подати заяву до суду про усиновлення
отримати нове свідоцтво про народження
пройти нашу “виписку”
забрати нас додому у країну твого проживання
поставити нас на консульський облік усиновлених дітей у новій країні 

нашого проживання
регулярно проходити перевірку щодо наших умов проживання та виховання

Отож, погнали назустріч один одному!
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Збери документи у країні
свого проживання
Тривалість: у середньому 6 місяців
Вартість: процедура усиновлення в Україні є безкоштовною, окрім супровідних витрат;
процедура усиновлення в інших країнах зазвичай має вартість, середню вартість можна
знайти онлайн, або на сайті HCCH
Для чого: кожна країна має свої вимоги до усиновлювачів та процедуру; документ, який
підтверджує, що ти можеш бути усиновлювачем, - це висновок компетентного органу
країни проживання про те, що ти можеш бути усиновлювачем

Що робимо:
перевіряємо, чи є твоя країна членом Гаазької конвенції про захист дітей та
співробітництво в галузі міждержавного усиновлення

Зверни увагу:
Україна поки не є членом Гаазької конвенції; проте, більшість усиновлювачів, які
хочуть усиновити українських дітей, є громадянами країн-членів Гаазької
конвенції; якщо ти з країни-учасниці, то тобі буде корисною інформація в цьому
блоці; якщо ти з іншої країни, то крок збір документів залишається актуальним.
(Напиши нам, аби ми знайшли для тебе більше інформації про твою країну щодо
усиновлення). Перевірити можна тут: конвенція "Про захист дітей та
співробітництво щодо іноземного усиновлення"

знаходимо акредитоване агентство з усиновлення у своїй країні: агентство буде
основною контактною особою у твоїй країні щодо усиновлення: воно надає
інформацію про усиновлення; розповідає про процедуру усиновлення; допомагає
зібрати документи; забезпечує супровід у процесі. Знайти акредитоване агентство
збираємо документи, проходимо так звану “home study” процедуру, проводимо
процедуру визнання тебе кандидатом у твоїй країні, отримуємо висновок про
можливість бути усиновлювачем
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Перелік документів: наведений перелік документів, які вимагає Україна. Для твоєї
держави може бути розширений перелік документів, тому це потрібно уточнити в агентстві
заява до Національної соціальної сервісної
служби про взяття на облік кандидатів в
усиновлювачі

оригінал
нотаріальне засвідчення оригіналу
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

паспорт; інший документ, який посвідчує особу

копія, 4 примірники
подається кожним із подружжя

висновок про можливість бути усиновлювачами,
виданий компетентним органом твоєї країни
проживання

оригінал; 3 примірники
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

дозвіл компетентного органу країни проживання
заявників на в'їзд і проживання усиновленої
дитини

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

заява-зобов'язання до Нацсоцслужби та
Консульської установи/Дипломатичного
представництва України в країні постійного
проживання щодо забезпечення: 

1) постановки дитини на облік після усиновлення
та прибуття дитини в країну-проживання

2) подання регулярних звітів про умови
проживання та стан здоров'я усиновленої дитини

3) права дитини зберігати громадянство до 18
років та інші зобов'язання


оригінал, 2 примірники
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

згода другого з подружжя на усиновлення та
зазначення причин усиновлення лише одним із
подружжя (якщо таке має місце)

оригінал
нотаріальне засвідчення документу
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

довідка з місця роботу про дохід або декларація
про дохід за попередній рік

оригінал
нотаріальне засвідчення документу /
засвідчення органом, що видав довідку
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

свідоцтво про шлюб

копія, нотаріально посвідчена, 2 примірники
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу
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медичний висновок про стан здоров'я за
встановленою формою (наведена вкінці
маршруту)

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу
документ подається кожним із подружжя

довідка про наявність/відсутність судимості

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу
документ подається кожним із подружжя

документ, що підтверджує право власності
(договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво
про право власності тощо) / користування
майном (договір оренди)

копія, нотаріально посвідчена
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

згода на отримання інформації про заявника з
Інтерполу та правоохоронних органів країни,
громадянами яких є кандидати, та країни
постійного проживання

оригінал, нотаріально посвідчений
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу
документ подається кожним із подружжя

згода на обробку персональних даних про
заявників та дитину (до досягнення 18 років) в
усіх компетентних органах країни проживання

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу
документ подається кожним із подружжя

якщо повторне усиновлення дитини з України,
підтвердження компетентних органів/
консульської установи/дипломатичного
представництва про своєчасність подання звітів
щодо раніше усиновлених дітей

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу

доручення на представника

оригінал
легалізація документу
переклад документу на українську мову
нотаріальне засвідчення перекладу документу

Ураааа! Ти це зробив!
ти пройшов тест на усиновлювача та відповідаєш критеріям
усиновлювача у своїй країні
ти зібрав документи згідно з переліком та отримав висновок про
можливість бути усиновлювачем
ти готовий переходити до КРОКУ #2
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Стань кандидатом в
усиновлювачі

Т в ість
ри

ал

-

;

: у середньому 2 3 місяці (в мирний час) в період війни нові заявки не

приймаються

В тість
ар

:

подання документів до Національної соціальної сервісної служби України: безкоштовно
супровідні витрати:

легалізація документів, переклад, нотаріальні послуги
послуги представника для подачі документів

Для чого: щоб пройти перевірку особи та отримати статус кандидата в усиновлювачі
в Україні

Що робимо:

подаємо пакет документів до Національної соціальної сервісної служби України
проходимо перевірку в Інтерполі та правоохоронних органах держави, громадянином
якої ти є
стаємо на облік кандидатів в усиновлювачі та отримуємо обліковий номер

Документи: див. КРОК # 1

Куди подавати:
Національна соціальна сервісна служба України

01601, місто Київ, вулиця Еспланадна, 8/10

+38 (044) 289 87 89

info@nssu.gov.ua




https://nssu.gov.ua/

Ос

оби

ст п сутність
а

ри

’

: на цьому етапі тобі не обов язково приїжджати до Києва

;

документи можна подати через представника

Ураааа!
ти став на облік кандидатів в усиновлювачі в Україні та отримав обліковий номер
ти отримав запрошення до Національної соціальної сервісної служби в Україні для
ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновленими
ти готовий до КРОКУ #3


Нижче читай про те, які права та обов'язки ти маєш
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Зверни увагу:
ти можеш стати усиновлювачем, якщо ти
дієздатна особа, яка досягла 21 року (якщо ти є родичем дитини - 18 років)
старший від дитини на 15 років
старший від дитини не більше, ніж на 45 років (законопроект, варто
врахувати та перевірити інформацію на момент збору та подачі документів)
здоровий; фінансово забезпечений; маєш житло (у власності або орендуєш;
до кримінальної відповідальності не притягався або судимість знято/
погашено (щодо певних категорій злочинів)
ти і твій партнер [дружина/чоловік] не відповідаєте критеріям, за яких особа
не може бути усиновлювачами (див. критерії нижче)
ти, на жаль, не можеш стати усиновлювачем, якщо ти або твій партнер
обмежені у дієздатності на підставі рішення суду, або визнані недієздатними
були позбавлені батьківських прав, якщо такі права не були поновлені
були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками,
батьками-вихователями) раніше, але усиновлення було скасовано або
визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність
прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з вашої вини
маєте проблеми зі здоров’ям: перебуваєте на обліку чи лікуванні у
психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживаєте
спиртними напоями чи наркотичними засобами чи страждаєте на такі
хвороби: туберкульоз (туберкульоз в активній фазі будь-якої локалізації),
Лепру (хворобу Гансена), хворобу Альцгеймера, онкологічні захворювання
четвертої стадії, розумову відсталість, шизофренію, шизотипові та маячні
розлади, органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади, деякі інші
розлади психічного здоров’я; повний перелік яких затверджено МОЗ Україн
не маєте постійного місця проживання (не маєте власного або орендованого
житла)
не маєте постійного доходу, який можна офіційно підтвердити (якщо
перебуваєте у шлюбі, достатньо аби один із партнерів міг продемонструвати
наявність доходу)
є особами без громадянства або іноземцями, які не перебувають у шлюбі
[якщо не родич], або які перебувають у шлюбі з особою такої ж статі, а також
коли-небудь 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 деякі інші злочини, передбачені Кримінальним кодексом України
(навіть якщо судимість за них погашена чи знята); маєте непогашену чи не
зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших
злочинів, крім тих, що згадані вище
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тебе не візьмуть на облік усиновлювача, якщо ти
не відповідаєш вимогам усиновлювача за документами
якщо у поданих тобою документах є виправлення або дописки, не завірені в
установленому порядку
якщо різниця у віці між тобою і нами становить менш як 15 років
сума твого сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений
законодавством прожитковий мінімум (NB: прожитковий мінімум
визначається щороку в Законі про Державний бюджет на відповідний рік;
наприклад, у червні 2022 року прожитковий мінімум для працездатної особи
становить 2481 грн.)
твоє житлове приміщення перебуває в незадовільному санітарногігієнічному стані
у твоєму житловому приміщенні неможливо влаштувати місце для занять і
окреме спальне місце для нас
під час обстеження твоїх житлово-побутових умов та бесіди з тобою або при
вивченні твоїх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати
негативні наслідки для нашого виховання і розвитку
ти відмовився від підписання акта за наслідками знайомства і встановлення
контакту з нами
твої права як кандидата в усиновлювачі
право ознайомитися з нашою особовою справою, медичною карткою та
отримати про нас інформацію
право провести наше додаткове медичне обстеження виключно у
державному або комунальному закладі охорони здоров'я в присутності
представника служби у справах дітей та дитячого або іншого закладу, в
якому ми проживаємо (перебуваємо)
твої обов'язки як кандидата в усиновлювачі
виконувати вимоги законодавства України з питань усиновлення
виконувати рекомендації фахівців (психолога, педагога, соціального
працівника) під час встановлення контакту з нами
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Пройди співбесіду в
Національній соціальній
сервісній службі України
Тривалість:
1 день: співбесіда та знайомство з інформацією про дітей
1 день: видача направлення на знайомство
тривалість кроку може бути більшою, якщо ти використовуєш право на повторні
прийоми та ознайомлення з інформацією про дітей до 3-х разів.

Вартість етапу:
супровідні витрати:
транспортні витрати
витрати на проживання
послуги перекладача
послуги представника

Для чого: Національна соціальна сервісна служба України перевіряє оригінали
документів; проводить співбесіду з тобою та надає інформацію про дітей, яких ти
можеш усиновити

Зверни увагу:
тобі буде доступна інформація про дітей, яких можна усиновити:
якщо ти - громадянин України і постійно проживаєш за межами України:
про дітей, які мають статус та перебувають на централізованому обліку,
незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку
якщо ви - пара іноземців, про дітей:
яким виповнилось

5

років

що проживають у закладах для дітей
що перебувають понад 1 рік на централізованому обліку
що перебувають на централізованому обліку менше року, незалежно від віку,
якщо дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого

МОЗ

переліку

захворювань; або іноземці бажають усиновити усіх рідних братів і сестер,
якщо хоча б один з них досяг віку п’яти років і більше 1 року перебуває на
обліку, або кандидат - іноземний громадянин, є родичем дитини
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якщо ти - громадянин України, а твій партнер [чоловік/дружина] - іноземець:
правила для іноземців

якщо ти - іноземець і перебуваєш у шлюбі з партнером [чоловік/дружина], що є
громадянином України і ви постійно проживаєте на території України, що
підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні: застосовуються
правила для громадян України з додатковими вимогами щодо перевірки
кандидатів

Інформація про дітей надається виключно особисто кандидатам.

Ти маєш право тричі (з урахуванням повторних прийомів) ознайомлюватися з
інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені

Там точно будемо ми - твої діти; ти впізнаєш нас і повідомиш, що хочеш з нами
познайомитись; Національна соціальна сервісна служба України надасть тобі
направлення на знайомство, яке дасть тобі право приїхати і познайомитись з
нами

Що робимо:
ти прилітаєш/прибуваєш до Києва
проходимо співбесіду у Національній соціальній сервісній службі України
отримуємо інформацію про дітей, яких може бути усиновлено
отримуємо направлення для знайомства з дитиною за місцем її проживання
разом з направленням Національна соціальна сервісна служба України повертає нам
документи, подані в рамках Кроку #2, такі документи мають бути прошнуровані,
скріплені печаткою та завірені підписом уповноваженої посадової особи
Нацсоцслужби, із зазначенням дати взяття кандидатів на облік та облікового номера

Перелік документів :

паспорт

оригінал

свідоцтво про шлюб

оригінал

документ, що підтверджує право власності/

оригінал

користування житлом
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Куди подавати:
Національна соціальна сервісна служба України

01601, місто Київ, вулиця Еспланадна, 8/10

+38 (044) 289 87 89

info@nssu.gov.ua 

https://nssu.gov.ua/
Особиста присутність: на цьому етапі тобі обов’язково приїжджати до Києва

Незабаром ми тебе побачимо. Ще зовсім трохи! 

Ти так багато уже зробив!
ти пройшов співбесіду в Національній соціальній сервісній службі України
ти знайшов нас, своїх дітей, щоб познайомитись з нами особисто
ти отримав направлення для знайомства з нами
ти готовий до КРОКУ #4
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Познайомся з нами та
встанови контакт
Тривалість:

у середньому 1-2 місяці

Вартість:
супровідні витрати:
транспортні витрати
витрати на проживання

Для чого: щоб ми знайшли одне одного; отримали потрібні висновки та згоду і
продовжили наш процес далі

Що робимо:
їдемо до служби у справах дітей за місцем проживання дитини: служба організовує
знайомство між кандидатами та дитиною
знайомимося та встановлюємо контакт: на встановлення контакту є 10 робочих днів
(максимум 20 робочих днів, якщо отримати продовження строку дії направлення)
подаємо до служби у справах дітей за місцем проживання дітей заяву про бажання
усиновити нас
отримуємо висновок служби у справах дітей про доцільність усиновлення тобою нас і
що це відповідає найкращим нашим інтересам
отримуємо копії наших персональних документів (свідоцтво про народження; медичні
картки; відомості про наших кровних батьків, тощо) від тих, хто нами опікувався:
дитячі заклади, опікуни/піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі
подаємо заяву до Національної соціальної сервісної служби про надання згоди на
усиновлення

Перелік документів :

направлення на знайомство від Національної

оригінал

соціальної сервісної служби України

паспорт

оригінал

папка з оригіналами документів кандидата

оригінал

(перелік документів - див. Крок #1; документи
повертаються в рамках Кроку #4)

заява про бажання усиновити

оригінал
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Куди звертатись:
служба у справах дітей за місцем нашого проживання:
для організації знайомства
для подачі заяви про бажання усиновити
для отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідності усиновлення
інтересам дитини
Національна соціальна сервісна служба України для подачі заяви про надання згоди
на усиновлення:
Національна соціальна сервісна служба України

01601, місто Київ, вулиця Еспланадна, 8/10

+38 (044) 289 87 89

info@nssu.gov.ua 

https://nssu.gov.ua/
Особиста присутність: так
Урааа! ти нас знайшов!
ти познайомився з нами та встановив з нами контакт
тобі вдалося отримати висновок про доцільність усиновлення від Служби у
справах дітей за нашим місцем проживання та відповідність усиновлення
нашим інтересам
тобі вдалося отримати згоду Національної соціальної сервісної служби
України на наше усиновлення
ти готовий до КРОКУ #5
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Подай заяву до суду
Тривалість: у середньому 2-3 місяці
Вартість:
судовий збір (0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; наприклад, у
червні 2022 року - це 496,20 грн.)
транспортні витрати

Для чого: щоб узаконити усиновлення. В Україні усиновлення визнається дійсним на
підставі рішення суду, яке набрало законної сили
Що робимо:
готуємо заяву про усиновлення та подаємо до місцевого загального суду за місцем
нашого проживання
чекаємо на відкриття провадження та дату судового засідання
проходимо судовий процес
отримуємо рішення суду про усиновлення
забираємо копію рішення про усиновлення
Перелік документів :
заява до суду
весь пакет документів кандидатів (Крок #1)
весь пакет документів дітей
висновок про доцільність усиновлення від Служби у справах дітей
згода на усиновлення від Нацсоцслужби
квитанція про оплату судового збору

Куди подавати:
місцевий загальний суд за місцем проживання дитини [передбачити неможливо, тут
лінк на всі суди]
Особиста присутність: так
ти отримав статус усиновлювача
тобі вдалося отримати рішення суду і копію рішення суду про усиновлення
ти готовий до КРОКУ #6
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Зверни увагу:
твої права як усиновлювача
на першочергове влаштування в сім’ю дитини, яка є нашим рідним братом
або сестрою
в наших інтересах підтримувати родинні стосунки з нашими братами та
сестрами після усиновлення
твої обов'язки як усиновлювача
особисто нас забрати із закладу, в присутності представника служби у
справах дітей після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення
протягом місяця після в’їзду до країни проживання поставити нас на
консульський облік в консульській установі чи дипломатичному
представництві України в країні твого проживання
надавати можливість представникам консульської установи чи
дипломатичного представництва України в країні твого проживання
спілкуватися з нами та здійснювати нагляд за умовами нашого проживання і
виховання
подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України
звіти про умови проживання та стан нашого, дітей, здоров'я щороку
протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз
на три роки до досягнення кожним із нас вісімнадцяти років
тримати контакт з консульською установою чи дипломатичним
представництвом та письмово повідомляти про такі ситуації у такі строки:
про зміну місця проживання - як можна скоріше
про передачу нас, дітей, на виховання іншим іноземцям, закладам, а також
відібрання нас правоохоронними органами та органами соціальної опіки протягом 20 робочих дні
про випадки порушення наших прав та законних інтересів, а також про
нещасні випадки, смерть - негайно, але не пізніше ніж через три дні
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Отримай нове свідоцтво про
народження дитини
Тривалість: 1-2 дні
Вартість: транспортні витрати
л о о: нове свідоцтво про народження буде містити ін ормаці про нових батьків
за бажанням, можна змінити прізвище та по батькові дитини, дату її народження, місце
народження, за згодо дитини також можна змінити ім я
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чекаємо, коли рішення суду про усиновлення набере законної сили
подаємо копі рішення суду про усиновлення та заяву про видачу нового свідоцтва
про народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану за місцем
проживання дитини
отримуємо нове свідоцтво про народження дитини
ю

Перелік документів:
заява про видачу нового свідоцтва про народження
копія рішення суду
копія паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу

Куди подавати:
відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем прийняття рішення суду про
усиновлення, лінк на органи РАЦС
Особиста присутність: особисто/представник

тобі вдалося отримати нове свідоцтво про наше народження
ти готовий переходити до КРОКУ #7

1
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Пройди нашу “виписку”
Тривалість: 1 день
Вартість:
супровідні витрати:
транспортні витрати
витрати на проживання
Для чого: ми пройшли більшість етапів процесу і тепер маємо всі юридичні підстави
бути разом, як одна сім’я; нас можна забирати додому
Що робимо: забираємо нас, дітей, додому

Перелік документів: додаткових документів подавати не потрібно, але краще
завжди мати з собою:
паспорт
копію рішення суду про усиновлення
нове свідоцтво про народження
перевірити та забрати оригінали моїх персональних документів: медична картка, документи щодо
моїх кровних батьків, інші документи, які у мене можуть бути

Куди подавати:
до місця, де ми, діти, проживаємо: дитячий будинок, опікуни, прийомна сім’я чи
дитячий будинок сімейного типу
Особиста присутність: так
Урааа! Тепер ми разом! Наші руки в твоїх руках! 

Ти готовий переходити до КРОКУ #8
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Забирай нас додому в іншу
країну
Тривалість: залежить від країни
Вартість: залежить від країни
Для чого: щоб ми могли разом полетіти в твою країну, яка тепер буде і нашою країною
проживання, потрібні міграційні документи - тип документу (віза, дозвільні документи)
залежить від твоєї країни
Що робимо: подаємо документи до посольства твоєї країни в Україні для
оформлення міграційних документів
Перелік документів: залежить від країни
Куди подавати: Дипломатичне представництво або Консульська установа твоєї
країни в Україні

Особиста присутність: так - батьки, так - діти на співбесіді

Ми, діти, отримали візу або інший документ, що дозволяє
нам в’їзд на територію твоєї країни, як твоїм усиновленим
дітям. Ми можемо їхати ДОДОМУ.

Ти готовий переходити до КРОКУ #9
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Постав нас на консульський
облік усиновлених дітей у новій
країні нашого проживання
Тривалість:
заяву потрібно подати протягом 1 місяця після того, як ми в’їхали до країни
проживання, де є наш

ДІМ

на облік ставлять зазвичай протягом 1 робочого дня

Вартість:
адміністративний збір
можливі транспортні витрати

Для чого: пам’ятаєш, коли ти збирав великий пакет документів і подавав їх до
Національної соціальної сервісної служби України, серед того переліку був один
документ, який називався заява-зобов’язання. У цій заяві ти взяв на себе зобов’язання
поставити своїх усиновлених дітей на консульський облік після усиновлення та
прибуття дітей у країну-проживання

Так от, цей момент тепер настав: нас потрібно поставити на такий
облік протягом 1 місяця після в’їзду на територію твоєї держави 



Це потрібно для того, аби уповноважені українські представники
могли відстежувати умови нашого проживання та стан нашого
здоров’я; а також для попередження можливих зловживань з
боку усиновлювачів чи порушення наших прав як дітей

Що робимо:
подаємо заяву про постановку на консульський облік усиновлених дітей
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Перелік документів :
заява від усиновлювача щодо взяття на облік усиновленої ним дитини - громадянина України
одна фотокартка розміром 10 × 15 см (зображення обличчя - 70% загальної площі фото, білий фон)
оригінал та копія свідоцтва про народження усиновленої дитини
паспорт громадянина України для виїзду за кордон особи, яка приймається на консульський облік,
а також копія сторінки даних такого паспорта
оригінали та копії паспортних документів усиновлювачів
оригінал та копія рішення суду України про усиновлення дитини
копія документа, виданого компетентними органами іноземної країни, що підтверджує адресу
місця проживання або перебування на території такої країни (у разі наявності)
копія документа, що підтверджує наявність дозволу компетентних органів відповідної іноземної
країни на проживання (у разі наявності)

Куди подавати: закордонна дипломатична установа України

тобі вдалося поставити нас на консульський облік усиновлених дітей
тобі вдалося отримати довідку про постановку нас на консульський облік
усиновлених дітей
ти готовий переходити до КРОКУ #10
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Щорічно проходити
перевірку щодо наших умов
проживання
Тривалість:
регулярні звіти–щороку протягом перших 3 років після усиновлення дитини; в
подальшому до досягнення дитиною 18 років–1 раз на 3 роки;
повідомлення про передачу дитини на виховання іншим особам–протягом 20
робочих днів
повідомлення термінового характеру–негайно
Вартість: безкоштовно
Для чого: для виконання зобов’язань усиновлювача
Що робимо:
готуємо та подаємо до закордонної дипломатичної установи України регулярні звіти
про умови проживання, стан здоров’я та іншу інформацію про нас, усиновлених дітей
повідомляємо про зміну місця проживання усиновленої дитини
повідомляємо про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям,
закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки протягом
20 робочих днів з моменту настання події
негайно повідомляємо про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої
дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть

Зверни увагу:
Консульська установа чи дипломатичне представництво України надають
усиновлювачам зразок звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої
дитини, який подається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачами
до досягнення дитиною вісімнадцяти років під час взяття на облік
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Перелік документів :
звіт
додатки до звіту, за наявності

Куди подавати: закордонна дипломатична установа України

ти подаєш регулярні звіти вчасно
ти забезпечуєш виконання зобов’язань усиновлювача
ти не допускаєш ситуації, коли мене заберуть від батьків
через недотримання зобов’язань усиновлювача

МИ - СІМ'Я! Дякую тобі за цей шлях! Хочемо тримати тебе за руку і
йти впевнено далі в майбутнє!
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Зразки документів
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