
Документи, які необхідні для усиновлення дитини 

 

Відповідно до пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 8 

жовтня 2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» 

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). 

Разом із заявою подаються такі документи: 

1.Копія паспорта громадянина України 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 із подружжя), якщо 

інше не передбачено законодавством; 

6.Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, 

видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; 

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 цього пункту, 

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 із подружжя. 



Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в 

цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому 

пункті, не допускається. 

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

передбачено законодавством. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


