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ДИТЯЧИЙ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ

З рекомендацій Ви дізнаєтесь:
- з якого віку видають дитячий біометричний
закордонний паспорт;
- термін дії дитячого закордонного паспорта;
- перелік необхідних документів для
оформлення дитячого закордонного паспорта;
- в який строк повинна надаватися
адміністративна послуга;
- вартість оформлення паспорта громадянина
України для виїзду за кордон.

Паспорт громадянина України для виїзду за
кордон (закордонний паспорт) є єдиним офіційним
документом дитини для виїзду за кордон.
Відповідно до законодавства України, при
перетині кордону дітьми до 16 років, їх повинні
супроводжувати батьки чи опікуни, або ж діти
повинні мати нотаріально завірений дозвіл від обох
батьків із зазначенням мети та країни поїздки,
терміну, а також супроводжуючої особи. Якщо з
дитиною їде один з батьків, то він має мати
нотаріально завірену згоду іншого на виїзд дитини
за кордон із зазначенням країни та терміну
перебування.
Паспорт для дитини Ви зможете оформити вже
з перших днів її народження.
Формат документа нічим не відрізнятиметься
від дорослого аналога: 32 сторінки в м’якій
обкладинці (на якій внизу стоїть знак біометрії),
сторінка з особистими даними + вмонтований
безконтактний електронний носій (мікрочіп), де
зберігатимуться, окрім персональних, також
біометричні дані.
Термін
дії
дитячого
закордонного
біометричного паспорта, як і звичайного дитячого
закордонного паспорта становить 4 роки.
Особи, яким виповнилось 16 років, можуть
оформлювати закордонний біометричний паспорт,
який буде дійсним протягом 10 років.
ВАЖЛИВО! Після закінчення терміну дії
паспорта необхідно буде виробити новий
документ, адже продовжити закордонний
паспорт в Україні стало неможливим.

смт. Доброслав
2017

З собою необхідно мати такі документи:
1) свідоцтво про народження дитини + копія –
для дітей до 14 років або оригінал та
копію паспорта громадянина України (ID-картка –

для дітей після 14 років). Отримають закордонний
біометричний паспорт діти цього віку тільки в тому
випадку, якщо вже мають ID-картку (новий тип
внутрішнього паспорта громадянина України), без
неї вони просто не зможуть подати документи на
його вироблення;
2)
довідка
про
присвоєння
дитині
ідентифікаційного коду (за наявності) + копія;
3) документи, що підтверджують здійснення
встановлених законодавством платежів, або
оригінал і копію документа про звільнення від
таких платежів;
4) у разі оформлення другого закордонного
паспорта - попередній закордонний паспорт
дитини;
5) одна кольорова фотографія розміром 10х15
см та дві розміром 3,5х4,5 см, де 80% займає
обличчя (лише у випадку, якщо батьки подають
документи без дитини), якщо дитині не
виповнилось 12 років.
ВАЖЛИВО! Якщо на момент подання
документів дитині виповнилось 12 років
присутність дитини є обов'язковою! Не
з'явитись дитина цього віку може тільки при
підтвердженні, що це неможливо через стан
здоров’я (потрібна довідка з лікарні).
6) письмова заява-згода двох батьків, написана
у присутності особи, яка приймає документи на
оформлення паспорта або нотаріально завірений
дозвіл одного з батьків на оформлення дитячого
закордонного паспорта (якщо документи подає
хтось один із батьків);
7) паспорт громадянина України обох батьків
(+копія);
Наразі бланк анкети на дитячий закордонний
паспорт не видається батькам на руки для
заповнення,
а
оформлюється
особисто

працівником міграційної служби згідно поданих
документів і подається на підпис батькам.
У разі якщо один із батьків не є громадянином
України, заява від нього не вимагається, але
потрібно надати додаткові документи:
 про
підтвердження
відсутність
громадянства України у одного із батьків
(іноземець або особа без громадянства);
 довідку про наявність громадянства України
у дитини.
Залежно від обставин, вас можуть попросити
надати додаткові документи:
 свідоцтво або рішення суду про розірвання
шлюбу;
 свідоцтво про смерть одного з батьків;
 рішення суду про позбавлення батьківських
прав, визнання другого із батьків безвісно відсутнім
або недієздатним;
 витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану про народження із зазначенням відомостей
про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного
кодексу України (зі слів матері);
 довідку про реєстрацію місця проживання
дитини.
Для оформлення паспорта для виїзду за
кордон
дитині-сироті,
дитині,
позбавленій
батьківського піклування, що не досягла
шістнадцятирічного віку, додатково подається
оригінал або засвідчена в установленому порядку
копія одного з таких документів:
1. документа, що посвідчує повноваження
директора дитячого закладу (контракту);
2. договору про влаштування дитини до
прийомної сім’ї;
3. договору про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу;

4. рішення органів опіки та піклування про
встановлення опіки (піклування);
5. рішення суду про встановлення опіки
(піклування);
6. договору про патронат.
Термін оформлення закордонного паспорта.
Заяви про видачу закордонного паспорту
розглядаються:
у звичайному порядку - до 20 робочих днів;
при
терміновому
оформленні
(за
вашою заявою) із сплатою розміру держмита та
вартості послуги - до 7 робочих днів;
якщо поїздка пов'язана з терміновим
лікуванням, супроводом тяжко хворого чи смертю
родича, який проживав за кордоном - протягом 3
робочих днів;
у разі виїзду на постійне місце проживання
(еміграція) – 3 місяці;
у разі виїзду на постійне проживання за
кордон усиновленої іноземцями дитини - до 10
робочих днів.
Дізнатися, на якій стадії знаходиться
оформлення вашого закордонного паспорту,
можна за допомогою спеціального сервісу на сайті
ДМС України.
Згідно з Постановою КМУ №770 від 2
листопада 2017 року затверджена нова вартість
адміністративних послуг у сфері міграції.
Оформлення (у тому числі замість
втраченого або викраденого) та обмін паспорта
громадянина України для виїзду за кордон із дня
оформлення заяви-анкети в термін не пізніше ніж
через 20 робочих днів – 253 грн, не пізніше ніж
через сім робочих днів – 506 грн, не пізніше ніж
через три робочі дні – 506 грн.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:
- Діти до 12 років мають таке ж право на
отримання закордонного біометричного паспорта,
як і дорослі, щоправда, вони не проходитимуть
процедуру відскановування відбитків пальців.
Подавати
документи
на
виготовлення
біометричного закордонного паспорта для дитини
віком до 12 років мають її батьки. Перелік
документів, які слід подати у відділення ДМСУ,
вказаний вище.
- Діти, яким виповнилось 12 років, при
виробленні дитячого закордонного біометричного
паспорта повинні здати відбитки пальців, у цілому
процедура така ж сама, при поданні документів
повинен бути присутнім хоча б один з батьків (а
краще двоє). Сканування відбитків здійснюється
тільки за дозволом батьків.
- А от діти, вік яких сягнув 14 років, повинні
здавати вже не лише відбитки пальців, але й
ставити цифровий підпис, що буде внесений на чіп
у паспорті. Отримають закордонний біометричний
паспорт діти цього віку тільки в тому випадку, якщо
вже мають ID-картку (новий тип внутрішнього
паспорта громадянина України). Діти цього віку ще
не мають права оформлювати собі дитячий
біометричний закордонний паспорт самостійно, їх
повинен супроводжувати хтось із батьків чи
опікунів.
- Після 16 років діти самостійно подають
документи та усі біометричні дані - фото, підпис та
відбитки пальців. З цього віку вони можуть
оформлювати біометричний закордонний паспорт
на 10 років.
За детальною інформацією звертайтеся до
Доброславського бюро правової допомоги, яке
розташоване за адресою:
смт. Доброслав,
вул. Центральна,75,
тел.: (04855) 9-16-16

