
Служба  у  справах  дітей  райдержадміністрації  (м.  Чугуїв, вул.
Червономанєжна, буд. 32/1, тел. 2-27-35, 62-705, 1 поверх)

Порядок усиновлення дітей

Якщо Ви є громадянином України і бажаєте усиновити дитину, то треба
звернутись  до  служби  у  справах  дітей  адміністрації  за  місцем
реєстрації/проживання,  подати заяву про  бажання усиновити дитину та 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;
-  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.

Служба  протягом  10  робочих  днів  проводить  обстеження  житлово-
побутових  умов,  про  що  складає  акт,  та  готує  висновок  про  можливість
усиновлення  дитини.  Після  розгляду  заяви  та  надання  службою згоди  для
реєстрації вас як кандидатів в усиновлювачі, Ви знайомитесь з банком даних
на дітей, які підлягають усиновленню.

Кандидати  в  усиновлювачі,  які  за  результатами  ознайомлення  з
інформацією  про  дітей,  що  перебувають  на  місцевому  обліку,  не  виявили
бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися
до служби у справах дітей обласної державної адміністрації для ознайомлення
з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку.

Служба  у  справах  дітей  направляє  Вас  до  дитячого  закладу  для
знайомства  з  конкретною  дитиною  та  встановлення  контакту  з  нею.
Знайомство  з  дитиною  відбувається  у  присутності  працівників  закладу  та
служби  у  справах  дітей  за  місцем  проживання  дитини.  Якщо  контакт  з
дитиною встановлено, заява про бажання усиновити її подається до служби у
справах дітей за місцем проживання дитини. Ця служба протягом 10робочих
днів надає висновок про доцільність усиновлення.

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.

Копії  документів,  засвідчуються підписом керівника та  скріплюються
печаткою  закладу. Для  прийняття  рішення  про  усиновлення  кандидати  в
усиновлювачі  звертаються  із  заявою  про  усиновлення  до  суду  за  місцем
проживання (перебування) дитини.



Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

Порядок створення прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу, родини

патронатного вихователя

Якщо  Ви  бажаєте  створити  прийомну  сім’ю,  дитячий  будинок
сімейного типу, родину патронатного вихователя, необхідно подати заяву про
бажання створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу до
служби у справах дітей райдержадміністрації.

До заяви додаються наступні документи: довідка про склад сім’ї; копія
свідоцтва  про  шлюб  (для  подружжя);  копії  паспортів;  довідка  про  стан



здоров’я, письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які  проживають разом
з кандидатами у батьки-вихователі чи прийомнібатьки.

Кандидати у прийомні батьки/батьки-вихователі,  патронатні вихователі
проходять навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за місцем проживання та отримують довідку про проходження курсу
підготовки і рекомендацію центру. Після цього вони реєструються службою у
справах  дітей  райдержадміністрації  як  потенційні  прийомні  батьки/батьки-
вихователі,  патронатні  вихователі, та  отримують  висновок  про  можливість
створення  прийомної  сім’ї  або  дитячого  будинку  сімейноготипу,  родини
патронатного вихователя.

Потенційні прийомні батьки або батьки-вихователі,  ознайомившись з
банком даних на дітей та визначившись щодо дитини, відвідують інтернатний
заклад та встановлюють контакт з дитиною. 

Із патронатними вихователями укладається договір про надання послуг
із патронату над дитиною та влаштовується,  в разі потреби, дитина/діти. В
такому  разі  з  моменту  влаштування  дитини/дітей,  патронатний  вихователь
починає отримувати соціальну допомогу на  вихованців та заробітну платню.

Рішення про влаштування дитини у сім’ю приймає служба у справах
дітей райдержадміністрації.

Встановлення опіки та піклування

Встановлення опіки та піклування — це влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  в  сім’ї  громадян  України,  які
перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з
метою  забезпечення  їх  виховання,  освіти,  розвитку,  захисту  їх  прав  та
інтересів (гл.19 Сімейного кодексу України).

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини
без  спеціальних  на  те  повноважень,  несуть  відповідальність  за  життя,
здоров’я,  фізичний  і  психічний  розвиток  дитини,  яка  знаходяться  під  їх



опікою,  піклуванням.  Вони  мають  забезпечити  одержання  дитиною повної
загальної  середньої  освіти,  двічі  на  рік  здійснювати  повне  медичне
обстеження підопічного.

Оформлення  над  дитиною  опіки  та  піклування,  права  та  обов’язки
опікунів,  піклувальників  регулюються  Сімейним  і  Цивільним  кодексами
України.  Сімейний  кодекс  містить  положення  щодо  оформлення  опіки,
піклування  над  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського
піклування; Цивільний кодекс визначає ці питання більшшироко, враховуючи
потребу захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних громадян.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а
піклування – над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, опіка або піклування встановлюються органами опіки та
піклування   або судом. Органи опіки  та  піклування
єпридержавнихадміністраціях,  виконавчих  органах  сільських,
селищнихрад.Безпосереднєведеннясправтакоординаціядіяльностістосовнодіте
й-сиріттадітей,позбавлених  батьківського  піклування,  покладено  на  служби
усправахдітей.Опікуном,  піклувальником  може  бути  повнолітня
дієздатнаособа.При  призначенні  опікуна,  піклувальника  враховуються
особистіякості особи,її ставлення до дитини. Однією з умов оформлення опіки
є бажаннясамої

дитини щодо призначення певної особи її опікуном, піклувальником.
Не  може  бути  опікуном,  піклувальником  особа,  яка  зловживає

алкоголем,  наркотичними засобами,  позбавлена  батьківських прав,  а  також
інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Дитина,  над  якою встановлено  опіку,  піклування,  не  втрачає  статусу
дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  що
передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. За такими
дітьми  зберігається  право  на  аліменти,  пенсії,  інші  соціальні  виплати,  на
відшкодування у зв’язку з втратою годувальника. Дитина, яка виховується в
сім’ї, має право на захист від зловживань з боку опікуна, піклувальника.



Відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  допомогу  сім’ям  з
дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, з
01.01.2009 року становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного
віку.

Контроль  за  умовами  утримання,  виховання,  навчання  дитини,  над
якою  оформлено  опіку,  піклування,  покладається  на  органи  опіки  та
піклування.
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