
, 

Виконавчий комітет  Коростенської міської ради 
11500  м.Коростень, вул. Грушевського,22 тел. 4-22-39 

 e-mail: info@kr.com.ua   www.kr.com.ua 
Служба у справах дітей 

Усиновлення   
Сторінка 1 з 5 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  №  
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет  
Коростенської міської ради 

11500 м.Коростень, вул. Грушевського,22 

 

Надання висновку про 
доцільність усиновлення та 
відповідність його інтересам 
дитини 

 
 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 
тел. 5-01-46 
каб. № 11  
І поверх  

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання) 

Письмове звернення (додаток 1, 2).  
 До заяви додаються: 
 
1.Ксерокопія паспорта гр.. України кандидата(ів) в 

усиновлювачі ( без нотаріального посвідчення). 
 
2.Ксерокопія свідоцтва про шлюб, якщо заявники 

перебувають у шлюбі  ( без нотаріального посвідчення) 
 
 
3.Довідка – характеристика з роботи. 
 
4.Довідка про заробітну плату за останній рік або копія 

декларації про доходи, засвідчена в установленому 
порядку. 

 
 
5.  Висновок про стан здоров'я  заявників  (додаток 3) 
 
6.Довідка про наявність чи відсутність судимості, видана 

органами внутрішніх справ за місцем проживання. 
 
 
7. Акт обстеження матеріально – побутових умов (складає 

служба у справах дітей). 
 
Примітка: вищевказані документи подаються  у 2-х 
екземплярах. 

 
2 Оплата  Безкоштовно 

 У разі платності  
2.1. Нормативно-правові 

акти , на підставі яких 
стягується плата 

 

2.2. Розмір плати  
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2.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

 

3 Термін виконання Протягом 10-денного терміну  з моменту реєстрації заяви. 

4 Відповідальний за 
виконання 

 Начальник служби у справах дітей – Фіцай Ніна 
Миколаївна, головний спеціаліст служби у справах дітей – 
Стек Оксана Василівна.  

4.1. Місцезнаходження, 
довідковий телефон та 
адреса електронної 
пошти 

Каб. № 18 
II поверх, тел. 4-22-39 
Адреса електронної пошти: ssdkor@yandex.ua   

4.2. Режим роботи Щоденно з 8.00 до 17.00 години, обідня перерва з 12.00 до 
13.00 години 

5 Опис дій Особисто звернутися заявнику в службу у справах дітей, 
каб.№ 17 II поверх, тел. 4-22-39 
 Начальник служби у справах дітей приймає необхідні 
документи зібрані заявником ( каб. № 17, ІІ поверх) ; 
 Після подання заяви протягом 10 днів працівник служби у 
справах дітей складає акт обстеження житлово-побутових 
умов потенційних батьків-усиновителів та готує висновок 
про можливість усиновлення ними дитини.  Заявникам 
видається висновок разом з документами, на підставі яких 
вони можуть звернутися до служби у справах дітей будь-
якого району або області за місцем перебування 
(проживання) дитини із заявою про бажання усиновити її 
(після встановлення контакту з дитиною). Служба у 
справах дітей на підставі заяви та пакету документів, 
протягом 10 днів готує висновок про доцільність 
усиновлення та відповідність його інтересам дитини для 
подання до суду. Усиновлення проводиться на підставі 
рішення суду, копію якого необхідно принести до служби 
у справах дітей за місцем свого проживання. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Служба у справах дітей каб.№ 17,  ІІ поверх,  тел.4-22-39 

6.1. Місцезнаходження   

6.2. Інформація щодо 
графіка роботи 

 

6.3. Реквізити 
адміністратора 

 

7 Результат послуги Отримання  висновку про можливість усиновлення чи 
доцільності усиновлення. 

7.1. Перелік категорій 
одержувачів послуги 

 

7.2.  Спосіб отримання 
відповіді 
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7.3. Вичерпний перелік для 
відмови у наданні 
послуги 

 

7.4. Відмова у наданні 
послуги 

Відсутність  повного пакету документів. 
Закінчився термін дії документів. 
Визнані в установленому порядку недієздатними або 
обмежено дієздатними;  
Позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були 
поновлені;  
Були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, 
прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання 
покладених на них обов'язків;  
Були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано 
або визнано недійсним з їх вини;  
Поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, 
яка може бути влаштована в сім'ю на виховання;  
Мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, 
проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та 
статевої недоторканості особи, проти громадського 
порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи 
мають не погашену в установленому порядку судимість;  
За станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо 
виховання дітей (інваліди I групи; інваліди II групи, які за 
висновком медико-соціальної експертної комісії 
потребують стороннього догляду; особи, які мають 
глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну 
та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму 
туберкульозу, психотичні розлади; в яких офіційно 
зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);  
Проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, 
які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, 
що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її 
фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний 
розвиток;  
Не мають постійного місця проживання.  

8 Порядок оскарження В судовому порядку. 

9 Відповідальність Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність за порушення 
законодавства. 

10 Законодавча підстава Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України,  
 

10.1. Закони України Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Закон  України “Про звернення громадян”, Закон України 
«Про охорону дитинства». 
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10.2. Акти Кабінету 
Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 
р. N 905 «Про затвердження Порядку провадження  
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду  
 за дотриманням прав усиновлених дітей» 

10.3. Акти місцевих органів 
виконавчої влади 

 

Затверджено Перевірено  Опрацьовано 
Міський голова  

 
_______В.В.Москаленко  

Заступник міського 
голови  

___________ О.О.Дзига 

Начальник служби у 
справах дітей 

_____________Н.М.Фіцай 
 

дата : „ ____ „ _______________ року 
 

дата : „ ____ „ _______________ року 
 

дата : „ ____ „ ________________ року 

 


