
У Святошинському районі нараховується 299 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Це діти, які з різних причин залишилися без батьків і потребують 
родинного затишку та батьківського захисту.  

З них: 
- 6 дітей влаштовано у 2 прийомні сім’ї; 
- 253 дитини взято під опіку та піклування; 
- 13 дітей знаходяться в державних закладах. 
Наразі необхідно влаштувати у сімейні форми виховання 11 

вищевказаних дітей, які знаходяться у державних закладах. 
Сімейними формами виховання є: 
-  усиновлення; 
-  дитячий будинок сімейного типу; 
-  прийомна сім’я; 
-  опіка та піклування; 
-  патронатна сім’я (тимчасова форма влаштування дітей - від 3 до 6 

місяців). 
 

УСИНОВЛЕННЯ 
 

Особи, які не можуть бути усиновлювачами 
 

Не можуть бути усиновлювачами особи, які:  
1) обмежені у дієздатності;  
2) визнані недієздатними;  
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;  
4) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано 

або визнано недійсним з їхньої вини;  
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері;  
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  
7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку 

(доходу);  
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством 

охорони здоров'я України.  
Крім вищезазначених осіб, не можуть бути усиновлювачами інші особи, 

інтереси яких суперечать інтересам дитини.  
 

Що потрібно, щоб усиновити дитину? 
 

Одинока особа або подружжя звертаються з письмовою заявою про взяття 
їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за адресою: 
вул. Гната Юри, 9, каб. 422, тел. 407-25-71, 407-25-73 (далі - Служба).  

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 
державної податкової служби; 

3) копія свідоцтва про шлюб, укладеного в органах реєстрації актів 
цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; 

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника; 
5) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, 

видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника; 
6) копія документа, що підтверджує право власності або користування 

житловим приміщенням. 
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть за бажанням 

або за рекомендацією служби у справах дітей пройти курс підготовки з питань 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Грошове забезпечення 
 

Усиновленим дітям до досягнення ними 3 років виплачується державна 
допомога у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні 
дитини. 

Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про 
усиновлення дитини.  

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну 
дитину.  

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо 
звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня 
набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  

Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від 
одержання на дитину інших видів допомоги.  
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