
Маршрут

Національна процедура 
усиновлення 
Усиновлення українських дітей в Україні громадянами України, або 


іноземними громадянами, які постійно проживають на території України

(процедура мирного часу, на практиці можуть бути зміни)

#НашіДіти



#НашіДіти
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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 розповімо тобі про необхідні 
документи, кроки в процедурі усиновлення і те, як вони 
працювали до війни 



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 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 швидше додому

Привіт, мамо, тату! 


Хочемо звикати так тебе називати. Можна? 


Ми, Марта та Максим - твої діти

Ми дуууже чекаємо на тебе! 



Подумай та зваж всі ЗА і ПРОТИ

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  та в 

.

ЮНІСЕФ посібнику ЮНІСЕФ


із захисту переміщених дітей в Україні та за її межами

Ми дуже сподіваємось, що ти станеш саме усиновлювачем … 

мамою або татом для нас, твоїх дітей.

 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

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.

 усиновлені діти = кровні, біологічні діти; між усиновителями і усиновленими 

виникають відносини як між батьками й дітьми

 усиновлення визнається дійсним на підставі рішення суду; до цього моменту потрібно 

пройти визначену законами України процедуру 

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. 

Коротко про усиновлення

Чому усиновлення
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https://www.unicef.org/ukraine/documents/family-forms
https://www.unicef.org/ukraine/stories/guidance-for-protecting-refugee-children-in-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/stories/guidance-for-protecting-refugee-children-in-ukraine


Маршрут усиновлення
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Отож, погнали назустріч один одному!

Тобі треба зробити 6 кроків, щоб ми взяли тебе за руку і далі 

пішли разом у нашу СІМ’Ю!

стати кандидатом в усиновлювачі

знайти нас та встановити з нами контакт

подати заяву до суду

отримати нове свідоцтво про народження

пройти “виписку” і забрати нас додому

щорічно проходити перевірку щодо нашого проживання



Стань кандидатом 

в усиновлювачі
Тривалість: 3 місяці (в мирний час), зараз може бути значно довше, залежить від 
регіону твого місця проживання та нашого

Вартість: процедура усиновлення безкоштовна; будуть супровідні витрати (наприклад, 
нотаріальні послуги, медичне обстеження)

Для чого: коли ти робиш крок #1, ти заявляєш про свій намір усиновити, збираєш пакет 
документів, а державні органи перевіряють, чи можеш ти стати усиновлювачем, готують 
тебе прийняти дитину  в сім’ю та видають висновок про те, що ти можеш стати 
усиновлювачем

Після постановки на облік кандидатів в усиновлювачі ти отримуєш необхідний 
правовий статус, що дозволяє тобі усиновити

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Що робимо:

 збираємо пакет документів
 подаємо документи до служби у справах дітей за місцем постійного проживання
 проходимо співбесіду з працівником служби у справах дітей та отримуємо скерування 

на проходження курсу підготовки з питань виховання дітей
 очікуємо, коли набереться навчальна група
 проходимо курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування [72 год: навчання, тренінги, інтерактивні вправи, рольові ігри, 
дискусії тощо] та отримуємо довідку про проходження курсу з рекомендаціями щодо 
кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких можеш усиновити ти

 отримуємо висновок служби у справах дітей про можливість бути усиновлювачами та 
власний обліковий номер
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Ураааа! Ти отримав статус кандидат в усиновлювачі. 

Нижче читай про те, які права та обов'язки ти маєш 

Куди звертатись:

   за своїм місцем проживання: особистослужба у справах дітей

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Перелік документів :

паспорт

свідоцтво про шлюб

довідка про заробітну плату за останні 6 місяців 
або копія декларації про доходи за попередній 
календарний рік, засвідчена  органами державної 
податкової служби

1 копія на кожного заявника + оригінал;


якщо заявниками є подружжя: достатньо для 
одного із заявників

2 копії на кожного заявника + оригінал

2 копії + оригінал

висновок про стан здоров’я кожного заявника, 
складений за формою 

документ, що підтверджує право власності або 
користування житловим приміщенням

строк дії кожного документа – 1 рік з дня видачі

У разі усиновлення дитини одним з подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність 
чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя

довідка про проходження курсу підготовки з 
питань усиновлення дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з 
рекомендаціями щодо кількості, віку та стану 
здоров'я дітей, яких може усиновити заявник 

повна довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, 

 
видана 

органами МВС

згода другого з подружжя на усиновлення дитини

1 копія на кожного заявника + оригінал

2 копії + оригінал

форма, затверджена Мінсоцполітики. 


У разі, коли громадяни України, які бажають 
усиновити дитину, є її родичами, опікунами, 
піклувальниками, прийомними батьками чи 
батьками-вихователями, така довідка не 
подається 


1 копія + оригінал

1 копія + оригінал

нотаріально посвідчений документ + 1 копія


подається, якщо заявник перебуває у шлюбі, але 
інший з подружжя не має наміру стати 
усиновлювачем
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https://www.msp.gov.ua/content/sluzhbi-u-spravah-ditey-v-otg.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.msp.gov.ua%2Ffiles%2F%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25202.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing
https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing
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Зверни увагу:

 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]
 здоровий; фінансово забезпечений; маєш житло (у власності або орендуєш; 

до кримінальної відповідальності не притягався або судимість знято/
погашено (щодо певних видів злочинів)

 ти і твій партнер [дружина/чоловік] не відповідаєте критеріям, за яких особа 
не може бути усиновлювачем (див. критерії нижче)

ти можеш стати усиновлювачем, якщо ти:

 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 

 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

МОЗ Україн

ти, на жаль, не можеш стати усиновлювачем, якщо ти або твій партнер:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-08#Text
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 не відповідаєш вимогам усиновлювача за документами
 якщо у поданих тобою документах є виправлення або дописки, не засвідчені 

в установленому порядку
 якщо різниця у віці між тобою і нами становить менше ніж 15 років
 сума твого сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений 

законодавством прожитковий мінімум (визначається щороку в Законі про 
Державний бюджет на відповідний рік)

 твоє житлове приміщення перебуває в незадовільному санітарно-
гігієнічному 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

 якщо ти уже перебуваєш на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із 
служб у справах дітей

 якщо ти не наш родич, опікун, піклувальник, прийомний батько/мати, батько/
мати-вихователь, і відмовився пройти або не пройшов підготовку з питань 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 
підтверджується довідкою

тебе не візьмуть на облік усиновлювача, якщо ти:

 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 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



 шукаємо інформацію про дітей самостійно. Інформація про дітей, яких можна 
усиновити, та контакти служби у справах дітей, на обліку яких перебувають діти, 
розміщена онлайн тут:

 Міністерство соціальної політик
 Зміни Одне Житт
 Сирітству – ні

Зверни увагу:

 дитину: особу до 18 років, яка має статус (дитина-сирота; дитина, позбавлена 
батьківського піклування; кровні батьки надали згоду на усиновлення) та 
перебуває на обліку (місцевий, регіональний, централізований)

 повнолітню особу: якщо така особа не має матері, батька або була позбавлена 
їхнього піклування, на розсуд суду та за згодою такої особи

 новонароджену дитину: підкинуту або залишену, після досягнення нею 2 міс.
 віку або після спливу 2 міс. з часу її знайдення
 братів/сестер: якщо ти знайшов дитину, яку хочеш усиновити і така дитина має 

рідних братів чи сестер, ти маєш усиновити всіх разом в одну сім’ю. Роз'єднати 
рідних братів та сестер можна тільки у тому випадку, якщо є дуже серйозні 
обставини. Питання вирішується судом в кожному окремому випадку

ти можеш усиновити (загальні правила)

 знайомимося з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Знайди нас та встанови 
з нами контакт
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Тривалість:  передбачити дуже складно, залежить від твоїх очікувань та нашої кількості, 
віку та стану здоров’я 

Вартість: процедура усиновлення безкоштовна; будуть супровідні витрати (наприклад, 
транспортні)

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

Що робимо:

 чекаємо на інформацію про наявність дітей, яких ти можеш усиновити; інформацію 
надає служба у справах дітей, яка прийняла тебе на облік

https://www.msp.gov.ua/children/search.php
https://changeonelife.ua/ua/videopassport
https://sirotstvy.net/ua/questionnaires-children/


Зверни увагу:

 направлення дійсне протягом 10 робочих днів. Термін дії направлення може 
бути продовжений ще на 10 робочих днів, якщо ти подаси відповідну заяву про 
продовження. Ти можеш отримати направлення на знайомство тільки з однією 
дитиною (та її братами, сестрами, якщо такі є). Неможливо отримати одне 
направлення на знайомство з двома і більше дітьми, що не є родичами

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2
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Зверни увагу:

 поки ти перебуваєш на обліку кандидатів в усиновлювачі, служба у справах 
дітей постійно ознайомлює тебе з інформацією про дітей, які можуть бути 
усиновлені

 якщо з’явилася дитина, яку взято на місцевий облік, спеціаліст служби у 
справах дітей протягом 3 днів надішле тобі на електронну пошту запрошення 
з інформацією про дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність 
інвалідності) з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про 
можливість бути усиновлювачами). Не хвилюйся, що пропустиш листа, 
спеціаліст додатково ще зателефонує  

 служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після 
взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією 
про дітей, які перебувають на місцевому обліку, з урахуванням рекомендацій, 
зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами

 інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку, надається 
кандидатам в усиновлювачі в порядку черги

 повідомлення про дітей, які можуть бути усиновлені, розміщуються в засобах 
масової інформації, на офіційних веб-сайтах держадміністрацій, виконавчих 
органів рад, обласних держадміністрацій тощо, Мінсоцполітики, веб-сайтах 
установ і організацій, з якими служби у справах дітей та Мінсоцполітики 
уклали договори про співпрацю

 інформація про дітей, яка розміщується на офіційних веб-сайтах, може 
містити фотокартку дитини, відомості про її ім'я, вік, форму влаштування

 (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, 
прізвища, імені, по батькові, адреси прийомних батьків, батьків-вихователів, 
опікунів, піклувальників), наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та 
форму влаштування, особливі потреби дитини, а також контактні телефони 
та адресу служби у справах дітей, де можна отримати направлення для 
знайомства з дитиною

інформація про дітей

 отримуємо направлення від служби у справах дітей, яка прийняла тебе на облік, для 
знайомства з нами та встановлення контакту з нами



Зверни увагу:

 наше знайомство має відбуватися у присутності працівників закладу та служби 
у справах дітей за місцем проживання дитини. Після знайомства складається 
акт про знайомство з дитиною. Служба має скласти акт навіть у випадку, якщо 
в нас не відбувся контакт

Зверни увагу:

 наші зустрічі можуть відбуватися за місцем нашого постійного проживання 
(наприклад, дитячий заклад, у якому ми проживаємо, чи будинок наших 
опікунів/піклувальників, прийомних батьків чи батьків-вихователів). Наше 
спілкування може проходити у спеціально визначеному приміщенні або 
подвір’ї закладу, якщо дозволяють погодні умови

Зверни увагу:

 наша згода на усиновлення потрібна, якщо ми досягли  віку та рівня розвитку, 
коли ми можемо висловити згоду чи заперечення. Згода може бути надана 
нами усно або письмово. Наша згода засвідчується представниками Служби у 
справах дітей та особами, які були присутні при отриманні згоди

 ознайомлюємося з персональними документами дитини (особова справа, медична 
картка, інформація про кровних родичів, історію, характеристики та особливості 
дитини. Ти можеш і маєш задати якнайбільше питань про нас, щоб дізнатися і 
прийняти усвідомлене рішення про усиновлення) 

 відвідуємо дитину протягом всього терміну дії направлення. Відвідувати можна і 
бажано щодня мінімум по 3 год. Цей час потрібен нам, щоб ми могли ближче 
познайомитися та встановили контакт, який дозволить нам побудувати довірливі 
стосунки та стати сім’єю 

 якщо контакт встановлено і ти хочеш нас усиновити, подаємо заяву про бажання 
усиновити до служби у справах дітей, на обліку якої перебуває дитина 

 з’ясовуємо чи згодні ми-діти на усиновлення

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2
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 знайомимося та встановлюємо контакт



Ураааа! 

 тобі вдалося нас знайти, познайомитись з нами та встановити з нами контакт

 тобі вдалося отримати висновок про доцільність усиновлення від Служби у 

справах дітей за місцем нашого проживання т а відповідність усиновлення 

нашим інтересам

 ти готовий до КРОКУ #3

 для організації знайомства

 для подачі заяви про бажання усиновити

 для отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідності усиновлення 

інтересам дитини

Куди звертатись:

 служба у справах дітей за нашим [дітей] місцем проживання: 

 контакти передбачити неможливо, . 

Також, ти можеш просто загуглити контакти, коли отримаєш направлення і назву 

служби у справах дітей, яка буде контактною службою для твого кейсу 

тут лінк на більшість служб у справах дітей України

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2
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 отримуємо висновок про доцільність усиновлення. Висновок надає Служба у справах 

дітей, на обліку якої ми перебуваємо. Висновок є основним документом, на підставі 

якого можна звернутися до суду із заявою про наше усиновлення, що є наступним 

кроком

Перелік документів :

направлення на знайомство

паспорт

папка з оригіналами документів кандидата

заява про бажання усиновити 

оригінал

оригінал

оригінал

оригінал

https://www.msp.gov.ua/content/sluzhbi-u-spravah-ditey-v-otg.html


Подай заяву до суду

12

Вартість:

  (~500 грн або 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
 транспортні витрати

судовий збір

Тривалість: зараз в період війни складно передбачити строк розгляду справи в суді, 
так як судові органи працюють в режимі воєнного часу. Це означає, що може бути 
скорочений час роботи, або деякі судові органи взагалі не працюють. Все залежить 
від території розміщення суду

Для чого: 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 у судовій справі та дату судового засідання. За 
посиланням можна отримати інформацію щодо 

 проходимо судовий процес 
 отримуємо рішення суду про усиновлення 
 забираємо копію рішення про усиновлення

справи та дати судового засідання

Судовий процес

 справа може розглядатися у закритому судовому засіданні для забезпечення таємниці 
усиновлення

 присутність усиновителів під час розгляду справи – обов’язкова
 якщо ми за віком і станом здоров’я усвідомлюємо факт усиновлення – наша участь 

також є обов’язковою 
 справу розглядає колегія у складі трьох осіб, один з яких – суддя, двоє інших – присяжні 

(не професійні судді)
 заява про усиновлення дитини може містити клопотання про зміну нашого прізвища, 

імені, по батькові, дати, місця народження, про запис заявника матір’ю або батьком 
дитини


Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text
https://www.google.com/url?q=https://reyestr.court.gov.ua/&sa=D&source=docs&ust=1654248335444274&usg=AOvVaw0A50r42R1odY1wJQRpWAH1
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 обов’язковим є висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та 
відповідність його нашим інтересам. До висновку мають бути також додані: акт 
обстеження твоїх умов, складений за місцем твого проживання; свідоцтво про 
народження дитини; медичний висновок про наш стан здоров’я, про наш фізичний і 
розумовий розвиток; в окремих випадках, згода наших батьків, опікуна, піклувальника, 
закладу охорони здоров’я або навчального закладу, а також самої дитини на 
усиновлення 

 усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили рішенням суду про 
усиновлення (впродовж 30 днів з моменту проголошення або виготовлення повного 
тексту)

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Перелік документів :

заява до суду про усиновлення

персональні документи кандидатів: див. крок #1

висновок про доцільність усиновлення

акт обстеження твоїх умов життя, складений за місцем твого проживання

наші персональні документи: свідоцтво про народження дитини; медичний висновок про стан 
здоров’я, фізичний і розумовий розвиток; в окремих випадках,  згода батьків, опікуна, 
піклувальника дитини, закладу охорони здоров’я або навчального закладу, а також наша згода на 
усиновлення

квитанція про оплату судового збору

Ураааа! Ми вітаємо тебе

 ти отримав статус усиновлювача
 тобі вдалося отримати рішення суду про усиновлення 
 ти готовий до КРОКУ #4

Куди звертатись:

 місцевий загальний суд за місцем нашого [дітей] проживання [передбачити 
неможливо, тут лінк на всі суди

https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/
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Зверни увагу:

 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 права як усиновлювача

 особисто нас забрати із закладу чи сім'ї, в якій ми виховуємось, в присутності 
представника служби у справах дітей після пред'явлення копії рішення суду про 
усиновлення

 надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого 
проживання спілкуватися з нами та здійснювати нагляд за нашими умовами 
проживання і виховання

 давати можливість представникам служби у справах дітей за місцем 
проживання усиновлювачів здійснювати контроль за цільовим використанням 
допомоги при усиновленні дитини

 повідомляти про зміну місця проживання усиновленої дитини службу у справах 
дітей, яка здійснює нагляд за нашими умовами проживання і виховання

твої обов'язки як усиновлювача

 право на допомогу при усиновленні (крім випадку, коли ми не є дітьми іншого з 
подружжя). Допомога призначається за умови, що звернення за її призначенням 
надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили 
рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини 
призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення 
двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при 
усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших 
видів допомоги. На таку допомогу мають право всі усиновлювачі, незалежно від 
віку усиновленої дитини

 право на одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням, якщо ми 
старше трьох років. Тривалість відпустки - 56 календарних днів (70 календарних 
днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих 
днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення (якщо 
усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). Заява про надання 
такої відпустки має надійти не пізніше трьох місяців з дня набрання законної 
сили рішенням про наше усиновлення

 право на додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання 
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, її загальна тривалість не 
може перевищувати 17 календарних днів

 право на допомогу одиноким усиновлювачам, які мають дітей віком до 18 років 
(якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, 
- до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років). Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці 
між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та 
середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців

твої пільги як усиновлювача



Вартість:

 безкоштовно

 транспортні витрати

Ураааа! Ми вітаємо тебе. Ще крок, і ми будемо разом!

 тобі вдалося отримати нове свідоцтво про народження дитини

 ти готовий переходити до КРОКУ #5

Куди звертатись:

 відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем прийняття рішення суду про 

усиновлення [перебачити неможливо, тут лінк на ]органи РАЦС

Отримай нове свідоцтво про 

народження дитини
Тривалість: зараз в період війни складно передбачити строк, так як державні 
органи працюють в режимі воєнного часу 

Для чого: нове свідоцтво про народження дитини буде містити інформацію про тебе 

[наших нових] батьків; за бажанням, можна змінити наше прізвище та по батькові, дату 

нашого народження, місце народження, за нашою згодою також можна змінити наше ім’я

Що робимо:

 чекаємо, коли рішення суду про усиновлення набере законної сили (це буде написано у 

самому тексті рішення)
 подаємо копію рішення суду про усиновлення та заяву про видачу нового свідоцтва 

про народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану за місцем нашого 

проживання

 отримуємо нове свідоцтво про народження дитини
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Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Перелік документів :

заява про видачу нового свідоцтва про народження

копія рішення суду засвідчена судом, з відміткою про набрання рішенням законної сили

копія паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу усиновлювача

https://minjust.gov.ua/dep/ddr/viddili-derjavnoi-reestratsii-aktiv-tsivilnogo-stanu


Вартість: супровідні витрати: транспортні витрати 

Ти і ми тепер разом = батьки та діти

Куди звертатись:

 до місця, де ми, діти, проживаємо: дитячий будинок, опікуни, прийомна сім’я чи 

дитячий будинок сімейного типу

Пройди “виписку” і 
забери нас додому
Тривалість: 1 день

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: Ураааа! Забираємо нас, дітей, ДОДОМУ!
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Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Перелік документів :

додаткових документів подавати не потрібно, але краще завжди мати з собою паспорт, копію 
рішення суду про усиновлення, нове свідоцтво про народження, а також перевірити та забрати 
оригінали наших персональних документів: медичну картку, документи щодо наших кровних 
батьків, інші документи, які у нас можуть бути



МИ - СІМ'Я! Дякую тобі за цей шлях! Хочемо тримати тебе за руку і 

йти впевнено далі в майбутнє!

Щороку проходь перевірку 
щодо наших умов проживання
Тривалість: щороку протягом перших 3 років після нашого усиновлення; 

в подальшому і до досягнення нами 18 років –1 раз на 3 роки

Вартість: безкоштовно

Для чого: служби у справах дітей мають контролювати наші умови проживання та 

розвитку у новій сім’ї, щоб ми були у безпеці та росли у здоровій атмосфері

Крок 1 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6Крок 2

Що робимо:

 щороку готові пройти перевірку щодо наших умов проживання та виховання 

 за результатами перевірки працівники служби у справах дітей, які проводять 

перевірку, складають звіт, з яким потрібно ознайомитись та підписати 
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 наша сім’я успішно проходить контроль

 служба у справах дітей готує позитивні звіти про наш стан 

 ти не допускаєш ситуації, коли нас знову заберуть від батьків 

через недотримання зобов’язань усиновлювача 
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Роль державних 
органів  в усиновленні
Служба у справах дітей

Звертатися із заявою та документами потрібно до СуСД за місцем свого постійного 
проживання (це не обов’язково місце твоєї реєстрації)

Служба у справах дітей або СуСД - перша установа, з якої починається процес 
усиновлення для українців. Служба та її відділи діють у складі обласної державної 
адміністрації, районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, 
районної у місті ради (якщо місто має поділ на райони). 

Кілька прикладів

Наприклад, ти живеш у Львові. Львів має шість адміністративних районів: Галицький, 
Залізничний, Личаківський, Сихівський, Франківський, Шевченківський. Якщо ти живеш у 
Залізничному районі міста Львова, тобі потрібно звертатися до Відділу СуСД Залізничного 
району. Контакти (адреса, телефон) можна легко знайти онлайн (просто загугли) 

 місто з адміністративним поділом

Наприклад, ти живеш у селі Банилів Вижницького району Чернівецької області. Коли ти 
виконаєш пошук з попереднього прикладу, то з’ясуєш, що село Банилів знаходиться у 
Банилівській громаді, яка не має власної СуСД. Відповідно, найближчою буде СуСД на 


рівні району - служба у справах дітей Вижницького району. Контакти знайдеш … правильно, 
онлайн! 

 село у складі територіальної громади без власної СуСД

Наприклад, ти живеш у селі Малечковичі Пустомитівського району Львівської області. 
Село Малечковичі перебуває у складі Солонківської територіальної громади і громада 
має власну СуСД. Відповідно, тобі потрібно звертатися до СуСД Солонківської 
територіальної громади. Твій алгоритм дій у такому випадку: (1) 

 - (2) перевірити наявність СуСД у складі громади (гугл-пошук “назва громади” + 
“служба у справах дітей”) - (3) знайти контакти СуСД своєї територіальної громади 


онлайн  

знайти свою громаду 
онлайн

 село у складі територіальної громади з власною СуСД

https://gromada.info/
https://gromada.info/


Основним завданням СуСД є захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Служба веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує 

процес усиновлення та робить багато інших важливих справ для того, щоб жодна дитина 

не опинилася на вулиці, але знайшла люблячу сім’ю та безпечний дім  

Ти будеш проходити навчання в обласному центрі свого регіону. Наприклад, якщо ти 

проживаєш у місті Калуш, що знаходиться у Івано-Франківській області, то навчальний 

курс майбутнього усиновлювача для тебе проведуть тренери Івано-Франківського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Служба у справах дітей

Центри соціальних служб надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Мережу центрів складають:

 республіканський (АРК) та обласні центри

 Київський та Севастопольський міські, районні центри

 міські, районні у містах, селищні та сільські центри

Національна соціальна сервісна служба України 

Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністерство соціальної політики. Нацсоцслужба є 

першим державним органом, з яким контактують іноземці, які мають намір усиновити 

дітей з України 

Суд

Усиновлення здійснюється на підставі рішення суду. Заявники подають заяву про 

усиновлення до суду загальної юрисдикції за місцем проживання (перебування) дитини. 

Усиновлення вважається здійсненим з дня набрання законної сили рішенням суду про 

усиновлення (30 днів з моменту проголошення або виготовлення повного тексту)
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Зразки документів
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За посилання на  ви можете ознайомитись з формами документів які 

необхідні для усиновлення дітей 

drive.google.com

https://drive.google.com/drive/folders/1eKRAugPapFdViUSlD4W88nlQ7syQHZDV

