
Призначення  допомоги при усиновленні дитини 

 

1. Перелік категорій одержувачів 

допомоги 

Призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її 

території  та  усиновив  дитину  з  числа  дітей-сиріт  або дітей, позбавлених  

батьківського  піклування  (якщо   усиновлювачами   є подружжя - одному з них на їх 

розсуд). 

2. Перелік документів, необхідних 

для отримання 

1. заява; 

2. оригінал та копія свідоцтва про народження дитини,  виданого державним 

органом реєстрації актів цивільного стану після внесення  змін  до актового запису 

про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;  

3. оригінал та копія свідоцтва про шлюб (копія), якщо у шлюбі; 

4. оригінал та копія рішення суду про усиновлення дитини; 

5. оригінал та копії паспортів батьків дитини; 

6. оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;  

7. інші документи, необхідні для призначення допомоги, виходячи з конкретних 

обставин сім’ї. 

3. Умови призначення допомоги   Допомога  при  усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її 

призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців  з  дня  набрання  законної  

сили рішенням про усиновлення дитини.  

3.1. Послідовність дій заявника: 

 

Запис на прийом, або безпосереднє звернення до Управління праці та соціального 

захисту населення. 

Заповнення  та надання заяви.  

Надання  необхідних  документів. 

3.2 Послідовність дій Управління: Прийом та перевірка документів відділом прийому громадян Управління праці та 

соціального захисту населення. 

Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

Формування особової справи. 

Призначення допомоги та розрахунок розміру допомоги 

Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за 



призначенням та виплатою допомог. 

4. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в призначенні допомоги 

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

нецільового використання  коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних 

умов для  повноцінного  утримання  та  виховання дитини;  

відібрання дитини   в  отримувача  допомоги  без  позбавлення батьківських прав;  

смерті дитини або отримувача допомоги;  

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі  за рішенням суду;  

скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його недійсни; 

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання. 

5. Розмір допомоги Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та 

порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини,  на 

дату набрання законної сили рішення про усиновлення. 
 


