
 

Порядок виїзду дитини за кордон 

 

Стаття 33 Конституції України зазначає, що кожному, хто на законних 

підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. 

Виїзд дитини за кордон здійснюється наступним чином: 

 Якщо дитина досягла 16 років, то вона має право на вільний самостійний 

виїзд за межі України (абзац другий частини третьої статті 

313 Цивільного кодексу України). Тобто без офіційного дозволу та без 

супроводу батьків та осіб, що їх заміняють. 

 Якщо дитина не досягла шістнадцяти років, то вона має право на виїзд за 

межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та 

в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім 

випадків, передбачених законом (абзац третій частини третьої статті 

313 Цивільного кодексу України). 

 

Порядок виїзду дитини яка, не досягла 16 років 

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за 

згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі - батьки) та в їх супроводі або в 

супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 

18-річного віку: 

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній 

держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій 

державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску; 

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків: 

 якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що 

підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та 

який (яка) відсутній у пункті пропуску; 

 якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким 

перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або 

проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце 

проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у 

дипломатичному представництві або консульській установі України за 

кордоном; 

 у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій: 

 свідоцтва про смерть другого з батьків; 

 рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; 

 рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; 

 рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; 

 рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не 

досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; 

 довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів 

цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька 
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відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час 

виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері). 

 

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

не досягли 16-річного віку 

Виїзд здійснюється: 

1) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, - у 

разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної 

сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків 

або одного з них; 

2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку 

сімейного типу - у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію 

діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої 

копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них; 

3) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або 

іншому дитячому закладі, - у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди 

керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи; 

4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та 

піклування, - у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки 

(піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або 

піклувальника; 

5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі 

пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його 

нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника; 

6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування 

на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення 

дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, 

посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої 

держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, 

скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у 

супроводі патронатного вихователя. 

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не 

досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у 

справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком 

міст районного значення) ради у порядку, визначеному 

Мінсім'ямолодьспортом. 

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не 

досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у 

супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про 

усиновлення або його нотаріально засвідченої копії. 

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного в супроводі батьків-

вихователів або одного з прийомних батьків здійснюється за нотаріально 

посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та 

відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них 

відсутній у пункті пропуску через державний кордон. 

 

Виїзд дитини за кордон без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків 

Покинути Україну без згоди батька (матері) на виїзд дитини за кордон можна в 

таких випадках: 



1. Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким 

перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, 

або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце 

проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний 

консульський облік у дипломатичному представництві або консульській 

установі України за кордоном; 

2. Якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що 

підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, 

та який (яка) відсутній у пункті пропуску; 

3. Якщо в батька/матері наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, а у 

випадку наявності заборгованості щодо сплати аліментів на утримання 

дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне 

орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 

типу, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, або яка 

отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує 

паліативної допомоги - за 3 місяці. 

 

Згода батька на вивезення дітей за кордон не потрібна при пред’явленні 

таких документів: 

 свідоцтва про смерть другого з батьків; 

 рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не 

досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; 

 рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; 

 рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; 

 рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; 

 довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, видана державним 

або приватним виконавцем 

 довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів 

цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України] (під 

час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері); 

 свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом 

іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, 

легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого 

додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором 

України. 

 

Тимчасовий виїзд дитини за кордон на строк до одного місяця без нотаріально 

посвідченої згоди одного з батьків 

Дитина, яка не досягла 16 річного віку, може виїхати за кордон з різною метою 

( на лікування, відпочинок, участі у спортивних змаганнях та олімпіадах тощо), 

у тому числі у складі організованої групи дітей при наявності документів : 

1. На строк до одного місяця - під час пред’явлення рішення суду або 

органу опіки та піклування ради об’єднаної територіальної громади або 

їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому 

визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, 

який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14


нотаріально посвідченою згодою інших осіб ( підпункту 3 пункту 

4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 

року № 57). 

2. На строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка 

хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 

Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або 

їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав: 

 довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним 

виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли 

сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за 

три місяці); 

 документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленою 

Міністерством охорони здоров'я України (у разі коли сума заборгованості по 

аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців). 

Якщо особа є добросовісним платником аліментів і не знаходиться у Єдиному 

реєстрі боржників, вона теж має право тимчасово виїхати з дитиною за 

кордон Для цього цій особі необхідно звернутися з письмовою заявою до того з 

батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів 

(підтвердження отримання такої заяви відповідна квитанція пошти або служби 

доставки, або відмітка на 2 екзкмплярі заяви). В іншому випадку за спрощеним 

порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд. 
Матеріали взяті : https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/   

 

Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте 

грошей на адвоката  - звертайтеся до відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по 

п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. 

тел. (05756) 3-26-50. 

   Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-

800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів). 
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