
Алгоритм підготовки 
документів на 

усиновлення дітей 
(національне усиновлення)



Громадяни України, які 
бажають усиновити дитину, 
звертаються з письмовою 

заявою до служби у справах 
дітей за місцем свого 

проживання



До заяви додаються такі документи:

 копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

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

 копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації 
актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

 висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за 
формою;

 засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя 
на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з 
подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

 довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного 
заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем 
проживання заявника;

 документ, що підтверджує право власності або користування 
житловим приміщенням.



Строк дії документів 
становить один рік з 
дня їх видачі, якщо 

інше не 
передбачено 

законодавством

Під час приймання документів 
заявникам роз'яснюються порядок та 
умови усиновлення, права і обов'язки 
кандидатів в усиновлювачі, правові 

наслідки усиновлення, порядок 
здійснення  контролю за умовами 

проживання і виховання усиновленої 
дитини, про що складається акт 



Служба у справах дітей протягом 10 робочих 
днів після отримання від громадян України заяви 

про бажання усиновити дитину
 перевіряє документи на відповідність вимогам 

законодавства; 

 проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви 
усиновлення, ставлення до виховання дітей; 

 складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників; 

 розглядає питання про можливість заявників бути 
усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі 
надання позитивного висновку ставить заявників на облік 
кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до 
Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку 
даних; 

 рекомендує громадянам України, які бажають усиновити 
дитину, пройти курс підготовки з питань виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 



У разі прийняття позитивного рішення  
служба у справах дітей

ставить заявників на облік як 
кандидатів в усиновлювачі;

видає заявникам висновок про 
можливість бути усиновлювачами разом 
з прошнурованими, пронумерованими, 

скріпленими печаткою, завіреними 
підписом керівника служби у справах 

дітей документами, із зазначенням 
служби у справах дітей, в якій вони 

перебувають на обліку, та облікового 
номера (зразок додається);

строк дії висновку становить 1 рік, який 
може бути продовжений, але не більш 

чим на 1 рік

У разі відмови у 
взятті на облік

Служба у справах 
дітей надає 
заявникам 

обґрунтовану 
відповідь 



Служба у справах дітей за місцем 
обліку кандидатів в усиновлювачі

ознайомлює з інформацією про 
дітей, які перебувають на обліку 

з усиновлення та надає 
направлення до служби у 
справах дітей за місцем  

проживання (перебування) 
дитини для організації 

знайомства з нею (якщо дитина 
перебуває на первинному обліку 
тієї самої служби у справах дітей)  

Якщо дитина перебуває на 
первинному обліку служби 

у справах дітей іншого 
міста або району, 

направлення надається 
службою у справах дітей 

обласної державної 
адміністрації



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 більш 
як на 10 робочих днів. 
Направлення видається 
особисто кандидатам в 

усиновлювачі під розписку

Організація знайомства 
кандидатів в усиновлювачі з 

дитиною покладається на 
служби у справах дітей за 

місцем проживання 
(перебування) дитини 



Знайомство та встановлення контакту з дитиною 

Кандидати в 
усиновлювачі

знайомляться з дитиною 
за місцем її проживання 

(перебування) у 
присутності представника 
служби у справах дітей, 
працівників дитячого або 
іншого закладу, в якому 
проживає (перебуває) 

дитина; прийомних 
батьків; батьків-

вихователів; опікунів; 
піклувальників 

Про знайомство 
кандидатів в 

усиновлювачі з дитиною 
складається акт



Після знайомства з дитиною для 
встановлення з нею контакту 

кандидати в усиновлювачі мають 
право щодня протягом строку дії 

направлення відвідувати дитину за 
місцем її проживання 

(перебування) 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 рішенням суду про 
усиновлення 



У разі, коли до закінчення строку дії направлення 
кандидати в усиновлювачі не подали до служби у 

справах дітей за місцем проживання (перебування) 
дитини заяву про бажання усиновити дитину, 

вважається, що вони відмовилися від усиновлення 

Служба у справах дітей за місцем проживання 
(перебування) дитини у триденний строк надсилає 
органу, який видав направлення, повідомлення про 
відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення 

дитини 

Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які 
відмовились від усиновлення дитини, можуть звернутися 
до служби у справах дітей, яка видала їм направлення, 
для повторного ознайомлення з інформацією про дітей, 

які можуть бути усиновлені, та отримання нового 
направлення для знайомства з дитиною 



Після встановлення 
контакту з дитиною 

кандидати в усиновлювачі
звертаються до служби у 
справах дітей за місцем 
проживання дитини із 
заявою про бажання 

усиновити її

Заява складається українською 
мовою. У заяві зазначаються 
прізвище, ім'я, по батькові, 

місце проживання кандидата в 
усиновлювачі, а також 

прізвище, ім'я, по батькові, вік, 

місце проживання дитини



Служба у справах дітей за місцем проживання 
(перебування) дитини  протягом 10 робочих днів 
від дня надходження заяви кандидатів в 
усиновлювачі: 

з'ясовує, чи згодна дитина на 
усиновлення. Згода дитини на 

усиновлення надається 
письмово або усно залежно від 
віку та стану здоров'я дитини 

готує проект висновку про 
доцільність усиновлення та 
відповідність його інтересам 

дитини 



Якщо протягом місяця після 
подання заяви про усиновлення 

дитини до служби у справах дітей 
кандидати в усиновлювачі без 

поважних причин не з'явилися для 
отримання висновку або протягом 
місяця від дати його отримання не 
звернулись до суду із заявою про 
усиновлення дитини, вважається, 

що вони відмовились від 
усиновлення



Для прийняття рішення про 
усиновлення кандидати в 

усиновлювачі звертаються із 
заявою про усиновлення 
дитини до суду за місцем 

проживання (перебування) 
дитини 

Усиновлення 
дітей проводиться 

на підставі 
рішення суду



Нагляд за умовами 
проживання  і виховання 
усиновлених дітей, які 

проживають на території 
України, здійснюється 

службами у справах дітей 
за місцем проживання 

усиновлювачів до 
досягнення дітьми 
вісімнадцяти років

Служба у справах дітей за 
місцем проживання  

усиновлювачів щороку 
протягом перших трьох 
років після усиновлення 

дитини перевіряє умови її 
проживання та виховання, а 
в подальшому – один раз на 

три роки до досягнення 
дитиною вісімнадцяти років 

За результатами 
перевірки 

складається звіт, 
в якому 

зазначаються 
відомості про стан 

здоров'я, 
фізичний та 
розумовий 

розвиток дитини, 
стосунки в родині




