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Покрокова інструкція щодо усиновлення одним з подружжя
дитини іншого з подружжя
Куди потрібно звернутися?
До служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
Перелік необхідних документів
Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається
з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. До
заяви додаються:
• копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);
• копія свідоцтва про шлюб;
• висновок про стан здоров'я заявника;
• довідка про наявність чи відсутність судимості;
• копія свідоцтва про народження дитини;
• письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода
того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який
засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або
довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення
суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно
відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису
відомостей про батька дитини тощо);
• засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання
інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних
органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він
проживає (у двох примірниках).
• висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість
заявника бути усиновлювачем (подається у разі, коли усиновлювач проживає за
межами України). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови,
біографічні дані заявника, стосунки в сім'ї, ставлення до усиновлення. Якщо
висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на
провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.
Строк розгляду
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та
документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи згодна
дитина на усиновлення відповідно до пункту 72 Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, розглядає
питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект
відповідного висновку.
Згода дитини на усиновлення

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, батьків-вихователів, 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.
Якщо дитина у зв'язку з її віком або станом здоров'я не усвідомлює факту
усиновлення, усиновлення проводиться без її згоди.
Про надання дитиною усної згоди на усиновлення або здійснення усиновлення без
згоди дитини зазначається у висновку про доцільність усиновлення та відповідність його
інтересам дитини. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника
служби у справах дітей, який проводив бесіду з дитиною, та представника дитячого закладу
чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, у присутності яких
дитина надала згоду на усиновлення, або наводяться причини, з яких усиновлення
здійснюється без згоди дитини.
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056,
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий центр або бюро правової допомоги можна на
мапі або у переліку центрів.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

