
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Для усиновлення дитини необхідно стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для 

цього в Службу у справах дітей за місцем свого проживання подається наступний 

пакет документів: 

1. заяву про взяття на облік; 

2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; 

3. довідка з офіційного місця роботи про заробітну плату за останні 6 місяців. Також 

підійде декларація про дохід за попередній рік, завірена в податковій інспекції; 

4. копія свідоцтва про укладення шлюбу; 

5. довідка з медичної установи про фізичний і психологічний здоров'я кожного 

кандидата спеціального зразка; 

6. письмова нотаріально завірена згода на усиновлення другого з подружжя, коли 

усиновлювачем виступає тільки один; 

7. довідка про відсутність судимості; 

8. копія документа, що підтверджує право власності або користування нерухомістю. 

Термін дії перерахованих вище документів - 1 рік. 

 

ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА УСИНОВЛЕННЯ В СУД 

Наступним етапом усиновлення є подача заяви в суд за місцем знаходження дитини. 

До заяви необхідно додати: 

1. копію свідоцтва про шлюб або письмова згода другого з подружжя (якщо 

усиновлювачем є тільки один); 

2. медичну довідку про стан здоров'я; 

3. довідку з роботи, в якій вказано розмір зарплати або копію декларації про доходи; 

4. документ про право власності або користуванні житлом; 

5. згоду дитини на усиновлення. 

Під час судового розгляду орган опіки та піклування подає до суду свій висновок про 

можливість усиновлення, до якого додає акт обстеження житлових умов заявника, 

свідоцтво про народження дитини та медичну довідку про стан здоров'я дитини. 



Суд зобов'язаний з'ясувати мотиви усиновлення, ставлення дитини до усиновителів 

та безліч інших питань для прийняття рішення. 

У разі прийняття позитивного рішення, дитини можна буде забрати після набрання 

рішенням чинності (якщо ніхто не оскаржить, то 10 днів з моменту отримання його 

копії усіма учасниками процесу). 

 

ВИПЛАТИ ПРИ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Україна фінансово дбає про людей, які усиновили дитину. Отримати фінансову 

допомогу можна надавши паперу в Управління праці та соціального захисту 

населення, протягом 12 місяців після дня вступу в силу рішення про усиновлення, 

але не пізніше. 

Розмір допомоги в Україні прирівняний до соціальної виплати при народженні 

малюка. Якщо всиновлюють не одного, а більше дітей, допомога виходить на кожного 

з дітей. Детальніше прочитати про допомогу на дітей можна в статті «В якому розмірі 

передбачена виплата при народженні дитини». 

 
ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИПЛАТ ПРИ 

УСИНОВЛЕННЯ: 

1. копію паспорта; 

2. копію свідоцтва про народження дитини; 

3. банківські реквізити для перерахування виплат. Рахунок в банку необхідно відкрити 

заздалегідь; 

4. копію рішення суду про усиновлення. 
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