УСИНОВЛЕННЯ

Процес міжнародного усиновлення в Україні дещо відрізняється від інших країн.
По-перше, українське законодавство не дозволяє попередньо ідентифікувати дітей для
міжнародного усиновлення. Іншими словами, на відміну від інших країн, ви не отримаєте
направлення дитини перед поїздкою. Натомість вас запросять виїхати в Україну після
того, як ваше досьє та документи будуть отримані та оброблені. Опинившись в Україні,
вам покажуть кількох дітей, щоб вибрати, яку дитину усиновити.

Державний департамент з питань усиновлення та захисту прав дитини (ДДУЗПД), що
входить до складу Міністерства соціальної політики України, є єдиним законним органом
з усиновлення в Україні. Він підтримує базу даних дітей, доступних для національного та
міжнародного усиновлення. ДДУЗПД бере участь у процесі міжнародного усиновлення з
моменту подання майбутніми батьками заяви про реєстрацію до проведення слухання
щодо усиновлення в суді. Він має політику підтримки прямого контакту з потенційними
прийомними батьками. Батьки, які подають заявку, повинні надіслати свої документи
безпосередньо до ДДУЗПД, який зв'яжеться з фасилітаторами лише після подання
заявки. Перекладачів немає, що означає, що абоненти або відвідувачі повинні розмовляти
російською або українською мовами або мати своїх перекладачів.

З процедурної точки зору майбутні батьки повинні спочатку зареєструватися в ДДУЗПД,
який протягом десяти днів опрацьовує подані документи та вносить їх до бази даних.
Після схвалення заявки майбутні батьки отримають запрошення відвідати ДДУЗПД.
Коли прийомні батьки прибувають в Україну, представники ДДУЗПД показують їм
інформацію про дітей-сиріт, які підлягають міжнародному усиновленню в межах
зазначеного батьками віку. Потім ДДУЗПД видає лист-направлення, щоб майбутні
батьки могли відвідати певні дитячі будинки для знайомства, вибору та встановлення
контакту з дитиною. Важливо, що українська дитина може бути усиновлена іноземцем
лише після закінчення річного терміну реєстрації в базі усиновлення дитини.

Після того, як ДДУЗПД надає дозвіл майбутнім батькам на відвідування дитячих
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будинків, батьки можуть піти і зустрітися з дитиною, перевірити медичну документацію
та встановити особистий контакт з дитиною. Після того, як потенційні батьки визначать
дитину, яку вони бажають усиновити, матеріали справи передаються до судді в регіоні,
звідки дитина. (Примітка: повноваження схвалити або відмовити в усиновленні
покладено виключно на окремого суддю.) Рішення судді схвалити (або відмовити)
усиновлення ґрунтується лише на перевірці документів, що стосуються усиновлення.

Рішення судді зазвичай оголошується та виноситься в той же день, що й слухання, і
прийомні батьки повинні бути присутніми на слуханні. Однак, якщо суддя не надасть
«негайного виконання», рішення набуває чинності протягом одного місяця. (Такі
звільнення надаються лише за наявності чітких доказів того, що затримка може
загрожувати здоров'ю дитини.) Протягом цього місячного періоду усиновлення можна
оскаржити. Після набрання рішенням законної сили нові прийомні батьки отримують
батьківські права та юридичну відповідальність за дитину.

ВІКОВІ ВИМОГИ

• Ви повинні бути на 15 років старші за дитину, яку хочете усиновити

ВИМОГИ ЩОДО ЗДОРОВ'Я

• Ви повинні не хворіти на СНІД, сифіліс та туберкульоз, щоб усиновити дитину з України
• Особи з обмеженими фізичними можливостями МОЖУТЬ усиновити дитину з України,
якщо вони можуть піклуватися про дитину

ВИМОГИ ЩОДО СИРІТ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ УСИНОВЛЕННЯ

• Діти повинні бути в реєстрі ДДУЗПД протягом одного року, перш ніж вони будуть
доступні для міжнародного усиновлення
• Діти з певними захворюваннями, визначеними в Міністерстві охорони здоров'я,
доступні, як тільки інформація про них буде оброблена в с (зазвичай через два місяці)
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ВИМОГИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

• ЖОДНІ комерційні посередники не можуть брати участь у процесі усиновлення
• НЕ стягуватимуться ЖОДНІ комісії, окрім плати за подання документів до суду,
нотаріусів, перекладу та подібних послуг.
• Єдиною організацією з усиновлення, яка на законних підставах може показати вам
фотографії наявних дітей, є ДДУЗПД, розташований в Києві, Україна.
• Єдиною організацією з усиновлення, яка на законних підставах може надати будь-яку
інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, є ДДУЗПД, розташований в Києві,
Україна.

ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ

Крок 1: Підготовка та подача наступних документів

1. Заява про усиновлення дитини (нотаріально завірена) має містити імена подружжя,
країну проживання, контактну інформацію, кількість та вік дітей, яких ви бажаєте
усиновити; цю заявку необхідно подати особисто або через представника (контактні дані
представника) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
2. Три (3) копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
3. Рішення відповідного органу країни проживання про можливість усиновлення дитини
із зазначенням адреси, умов проживання (кількість кімнат, наявність зручностей для
проживання дитини), біографічних даних, складу сім'ї (кількість осіб, які проживають
разом із заявниками, вид зв'язку, власні діти), ставлення заявників до усиновлення (2
прим.). Якщо ця постанова виноситься недержавним органом, до неї додається копія
ліцензії на провадження діяльності з усиновлення.
4. Дозвіл відповідного органу на в'їзд та постійне проживання усиновленої дитини (крім
країн з безвізовим режимом для України).
5. Два екземпляри кожної з наступних заявок-зобов'язань:

- Зареєструвати дитину у відповідному Консульстві чи Посольстві України (із
зазначенням повного найменування та адреси органу) протягом місяця з моменту в'їзду
до країни проживання разом з дитиною.;
- Забезпечити усиновленій дитині право на збереження громадянства України до 18
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років;
- Подавати до зазначеного Консульства чи Посольства України не рідше одного разу на
рік протягом перших трьох років після усиновлення, а в подальшому – один раз на три
роки до досягнення дитиною 18 років звіт про умови життя та стан здоров'я дитини.
- Надати вищезазначеному Консульству чи Посольству України можливість спілкування з
дитиною. - повідомляти відповідне консульство чи посольство України про зміну місця
проживання усиновленої дитини.

6. Якщо заявником є лише один із подружжя – нотаріально посвідчена згода на
усиновлення від іншого з подружжя.
7. Довідки про доходи (заробітну плату) за останні 6 місяців або копії декларацій про
доходи за попередній календарний рік, засвідчені нотаріально або в органі, який їх
видав.
8. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб, зареєстрованого у відповідному
органі (два примірники).
9. Довідка про стан здоров'я на кожного із заявників.
10. Довідка відповідного органу про відсутність судимостей.
11. Нотаріально засвідчена копія правовстановлюючого документа на право власності чи
на проживання стосовно житлового приміщення із зазначенням загальної та житлової
площі та кількості кімнат.
12. Нотаріально засвідчена письмова згода заявників на розкриття їх інформації
Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами країни,
громадянами якої вони є, та країни, в якій вони проживають (два екземпляри).

Вищевказані документи готуються в країні проживання заявника та легалізуються або
засвідчуються апостилем (крім копій паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу), і
подаються разом з їх нотаріально засвідченими українськими перекладами.

Крок 2: Рішення Міністерства

Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви Міністерство:

- розглядає документи;
- проводить співбесіди із заявниками для визначення намірів щодо усиновлення та
ставлення заявників до виховання дитини;
- складає акт про житлово-побутові умови заявників;
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- розглядає здатність заявників усиновити дитину;
- виносить відповідне рішення.

У разі відмови заявникам надається письмове пояснення. Однак у разі позитивного
рішення заявники реєструються як кандидати. Схвальне рішення діє протягом 18 місяців
з дня винесення. Якщо термін дії інших документів закінчується протягом цього терміну,
кандидати повинні їх поновити та додати до своєї справи.

Крок 3: Огляд бази дітей

Кандидатам надається така інформація про кожну дитину, яку можна усиновити: фото,
ім'я, вік, поточні умови проживання та догляду (без зазначення назви та
місцезнаходження закладу), наявність братів і сестер, їхній вік та умови, особливі
потреби дитини (якщо є).

Крок 4: Знайомство з дитиною

Якщо кандидати бажають познайомитися з одним з дітей, Міністерство видає
направлення, яке є дійсним протягом 10 днів з моменту видачі. Під час особистої зустрічі
має бути присутнім представник Міністерства та представник(и) дитячого закладу, де
проживає дитина. Кандидати ознайомлюються з особовою справою дитини, медичною
довідкою, отримують інформацію про життя такої дитини, особливості її розвитку,
поведінки, характеру та рекомендації щодо спілкування з дитиною та догляду за нею.
Після першої зустрічі кандидати мають право на подальші щоденні зустрічі протягом
терміну направлення.

Крок 5: Заява про усиновлення конкретної дитини

Після знайомства з дитиною кандидати можуть звернутися до Міністерства з заявою про
усиновлення цієї дитини. Заява має бути подана українською мовою із зазначенням ПІБ
та місця проживання кандидатів, а також ПІБ, віку та поточного місця проживання
дитини (заклад) та додається інші документи, подані заклад, де проживає дитина.
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Крок 6: Остаточне рішення міністерства

Протягом 10 робочих днів з моменту отримання другої заяви Міністерство:

- з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення;
- складає постанову про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини.

Згода дитини на усиновлення надається в усній або письмовій формі, залежно від віку та
стану здоров'я дитини. Представник Міністерства підтверджує згоду дитини на
усиновлення та роз'яснює їй його наслідки. Якщо вік або стан здоров'я дитини не
дозволяють їй усвідомити факт усиновлення, воно здійснюється без її згоди.

Зверніть увагу, що кандидати повинні особисто з'явитися для отримання остаточної
ухвали протягом місяця з моменту подання другої заяви, а подати заяву про усиновлення
до суду (див. крок 7) протягом місяця з моменту отримання такої ухвали, інакше
вважається, що вони відмовилися. від усиновлення.

Крок 7: Заява про усиновлення до суду

У разі позитивного остаточного рішення Міністерства кандидати особисто подають заяву
про усиновлення до суду за місцем проживання дитини.

Крок 8: Рішення суду

Проводиться судовий розгляд справи про усиновлення, і при дотриманні всіх вимог для
подальшого успішного виховання та розвитку дитини видається право на усиновлення.
Усиновлення вважається здійсненим з моменту набрання рішенням суду законної сили.
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Крок 9: Усиновителі особисто забирають дитину

Усиновителі можуть особисто прийняти фізичну опіку над дитиною через 10 (десять)
днів після набрання рішенням суду законної сили.

Крок 10: Свідоцтво про усиновлення

На підставі рішення суду та старого свідоцтва про народження дитини РАГС видає
свідоцтво про усиновлення та нове свідоцтво про народження..

Крок 11: Реєстрація в Консульстві чи Посольстві України

Усиновителі повинні зареєструвати дитину в Консульстві або Посольстві України в країні
свого проживання. Крім того, усиновлювачі повинні щорічно подавати звіти після
усиновлення (звіти про влаштування). Важливо, що в Україні не вимагають звітів про
влаштування, які заповнює соціальний працівник.

Як правило, ви повинні зареєструвати дитину протягом 30 днів після повернення на
батьківщину. Ви реєструєте дитину, заповнивши анкету та прикріпивши кольорову
фотографію дитини в паспорт. Надішліть цю форму до Посольства України разом із
паспортом дитини. Посольство поставить штамп у паспорті та поверне його вам.

Документи, які необхідно подати до Посольства чи Консульства України, мають бути
заповнені у трьох примірниках і мають містити наступну інформацію/зобов'язання:

- Зареєструвати усиновлену дитину у відповідному консульстві чи посольстві України,
вказавши назву та повну адресу консульства/посольства.
- Надати усиновленій дитині можливість зберігати громадянство України до 18 років.
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- Подавати щорічні звіти про усиновлену дитину до Консульства або Посольства України
не рідше одного разу на рік протягом перших трьох років після усиновлення та один раз
на три роки в подальшому до досягнення дитиною 18 років.
- Надати можливість представникам Консульства/Посольства України поспілкуватися з
усиновленою дитиною. - повідомляти Консульство/Посольство України про будь-яку
зміну адреси усиновленої дитини.

Вам потрібно буде подавати щорічні звіти до Посольства України, доки вашій дитині не
виповниться 18 років. Це дозволить підтримувати українське громадянство вашої дитини
в актуальному стані. Річні звіти після влаштування повинні включати актуальну
фотографію, коротку інформацію про успішність вашої дитини в школі та стан її здоров'я.
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