
УСИНОВЛЕННЯ —
це прийняття усиновлювачем у 

свою сім’ю дитини на правах дочки 
чи сина, здійснене на підставі 

рішення суду. 

Вік усиновлювача — від 21 року (виключення — 
усиновлення родичами). Різниця у віці між 
дитиною та усиновлювачем повинна бути не 
менше 15 років.

Усиновлення можливе, якщо: 
дитина має статус сироти, що підтверджується 

свідоцтвом про смерть батьків; 

єдиний або обидва батьки дитини невідомі чи 
позбавлені батьківських прав, визнані у судовому 
порядку недієздатними, безвісно відсутніми чи 
оголошені померлими, що підтвержується 
рішенням суду; 

батьки дитини дали згоду на її усиновлення, 
що підтверджується письмовою згодою батьків 
на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом;

дитина підкинута або яку після народження не 
забрали з пологового будинку, що 
підтверджується актом органу Національної 
поліції та закладу охорони здоров’я.

Усиновити можна дитину віком 
від 2 місяців до 18 років.



Відомості про дітей, які можуть бути усиновлені, 
можна отримати у районній державній адміністрації, 
міській Службі у справах дітей та сім’ї, Міністерстві 
соціальної політики України за умови, що Ви вже 
зареєстровані як кандидат в усиновлювачі. Інформація 
про дітей також розміщена на офіційному сайті 
Міністерства соціальної політики України і на сайтах 
«Зміни одне життя — Україна» та «Сирітству — ні!».

ДЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ДІТЕЙ?

Куди звернутися: до спеціаліста з питань усиновлення 
районної служби у справах дітей за місцем Вашого 
проживання. 

УВАГА! При усиновленні може бути змінено прізвище, 
ім’я та по батькові, місце народження та дата 
народження дитини. Дитина втрачає статус 
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

ХТО МАЄ ПРАВО БУТИ УСИНОВЛЮВАЧЕМ: 

повнолітня дієздатна особа або подружжя, 
здатна забезпечити виховання усиновлених 
дітей, а також створити для дитини необхідні 
житлові умови та надати матеріальний достаток;

кандидати в усиновлювачі проходять 
відповідний курс підготовки за результатами 
якого мають отримати рекомендації щодо 
кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може 
усиновити заявник.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

усиновлювачі мають право на разову 
матеріальну допомогу при усиновленні дитини, 
еквівалентну допомозі при народженні дитини;

щомісячна державна допомога на дитину, яка 
усиновлена, не виплачується.
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