
Набула чинності нова редакція порядку організації виїзду дітей за 

кордон на відпочинок та оздоровлення 

 

Консультує начальник Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Роман Возняк 

 

Виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення груп дітей, (в тому числі 

сиріт і позбавлених батьківського піклування), віком від 7 до 18 років, 

здійснюється відповідно до вимог нового Порядку, затвердженого постановою 

Кабміну від 20 лютого 2019 року № 117 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 і від 21 грудня 2005 р. N 

1251», яка набула чинності 22 лютого. 

Дія Порядку не поширюється на виїзд дітей з батьками (опікунами, 

піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у 

туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, 

освітніх, культурних, спортивних програмах). 

У кожної дитини має бути закордонний паспорт. 

Згоду на виїзд за місцем проживання дітей протягом 10 днів від дати 

надходження документів видає управління соцзахисту населення обласних і 

Київської міської держадміністрацій. 

Міністерство соціальної політики України надає згоду на виїзд групи 

дітей з різних регіонів України, дітей із зон безпеки, прилеглих до району 

бойових дій, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, Криму та тимчасово окупованих територій 

в Донецькій та Луганській областях. А також, якщо організатором є 

управління соцзахисту. 

Якщо офіційне запрошення надано іншою державою, Міністерство 

соціальної політики України доручає управлінням соцзахисту підбір дітей і 

підготовку необхідних супровідних документів для отримання згоди на виїзд. 

Організатор не менше ніж за 15 робочих днів до виїзду має подати 

(направити поштою) відповідному органові заяву і необхідні документи, серед 

яких:  

список приймаючих сімей (з підтвердженням їх осіб, відсутності 

залежностей та судимості);  

нотаріально засвідчені копії згоди опікунів;  

список групи дітей та осіб, що їх супроводжують;  

нотаріально засвідчена копія договору про надання послуг у сфері 

відпочинку та оздоровлення дітей і запрошення українською мовою та мовою 

держави, до якої виїжджає група дітей;  

нотаріально засвідчені копії установчих документів організатора і 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про його реєстрацію;  

опис маршруту від місця постійного проживання до місця відпочинку та 

оздоровлення і у зворотному напрямку, в якому зазначаються види 



транспорту, час перебування у дорозі, місця і тривалість транзитних зупинок 

та умови харчування протягом шляху прямування, місце збору групи дітей, 

контактні дані особи, відповідальної за перевезення дітей до місця збору 

групи;  

довідки про стан здоров'я кожної дитини тощо. 

На прикордонному контролі перевіряють такі документи: 

- згоду на виїзд групи дітей, виданої відповідним органом; 

- список групи дітей та осіб, що їх супроводжують; 

- закордонні паспорти; 

- нотаріально засвідчена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон або 

нотаріально засвідченої згоди одного з батьків (в окремих випадках), а також 

копії зазначених документів, що завіряються організатором; 

- нотаріально засвідченої згоди, виданої керівником закладу охорони 

здоров'я, освіти або іншого дитячого закладу, в якому проживають сироти; 

- оригінали чи нотаріально засвідчені копії документів, які 

підтверджують статус і права опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів. 

Після прибуття групи дітей на територію держави, де вони 

відпочиватимуть та оздоровлюватимуться, організатор протягом доби 

повідомляє закордонній дипломатичній установі України про місце і строк 

перебування групи, кількість дітей і номери контактних телефонів та надає 

копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон осіб, що їх 

супроводжують. 


