ПОРЯДОК УСНОВЛЕННЯ ДИТИНИ
Відповідно до законодавства України 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).
До заяви додаються такі документи:
1) копія паспорта 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
згідно закону;
5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на
усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з 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.
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 з подружжя.
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження
заяви та всіх документів:
1) перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

2) проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення,
ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється
одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя
не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини
(чоловіка) усиновити дитину;
3) складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
4) 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, яка
ведеться за відповідною формою та Єдиного банку даних.
Висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється згідно з
визначеними Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у справах дітей,
підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам
в усиновлювачі.
Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані,
скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника)
служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із
зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та
облікового номера.
Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить
один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути продовжений, але не
більш як на один рік.
Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які
можуть бути усиновлені, та видача їм направлень для знайомства з дитиною
здійснюються службами у справах дітей
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.
Першочергове право на усиновлення дитини мають її родичі. Іншим
кандидатам в усиновлювачі інформація про дітей, які перебувають на
місцевому обліку, надається в порядку черги.
Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину,
яка може бути усиновленою:
- ім'я, вік, стать;
- правові підстави для усиновлення;
- стан здоров'я відповідно до висновку про стан здоров'я, фізичний та
розумовий розвиток дитини;

- форма влаштування дитини (без зазначення назви та адреси закладу, в
якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси
проживання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів,
піклувальників);
- відомості про наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма
влаштування.
Кандидатам в усиновлювачі, які бажають усиновити кількох дітей,
надається інформація про дітей, які мають братів і сестер.
Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які
можуть бути усиновлені, супроводжується показом фотографії дитини.
Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути
усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто
познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей
за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з
нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для
одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами
і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти-інваліди, які
виховуються в одному закладі або сім'ї.
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.
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. За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів,
опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною
може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій
території за погодженням із зазначеною службою. Після знайомства та
встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до
служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із
заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою.
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини
протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в
усиновлювачі:
1) з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення, відповідно до пункту 72
цього Порядку;

2) готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність
його інтересам дитини
Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку
та рівня розвитку, що може її висловити.
Згода дитини на усиновлення надається письмово або усно залежно від
віку та стану здоров'я дитини.
Для з'ясування, чи згодна дитина на усиновлення, представник служби у
справах дітей у присутності представника дитячого або іншого закладу, в
якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьківвихователів, опікунів, піклувальників проводить бесіду з дитиною. Якщо
дитина усвідомлює факт усиновлення, представник служби у справах дітей
роз'яснює дитині його правові наслідки.
Письмова згода дитини на усиновлення засвідчується представником
служби у справах дітей із зазначенням особи, у присутності якої вона була
надана, що підтверджується підписом такої особи.
Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність
(недоцільність) усиновлення та відповідність (невідповідність) інтересам
дитини.
Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку для
подання його до суду.
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.
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