
 

An updated procedure for border crossing for orphans and children without parental care  
  

  

 

Шановні партнери, 

надсилаємо вам оновлені правила виїзду за межі України дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2022 р. № 166 

  

ЗМІНА, 

що вноситься до Правил перетинання державного 

 кордону громадянами України 

  

Доповнити Правила пунктом 24  такого змісту: 

“24. У разі введення на території України надзвичайного або 

воєнного  стану виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають 

або зараховані до закладів різних типів, форми власності та 

підпорядкування на цілодобове перебування (далі – діти), здійснюється у 

супроводі законного представника або іншої уповноваженої ним особи та 

за наявності:  



• паспорта громадянина України або свідоцтва про народження 

дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/ документів, 

що містять відомості про особу, визнаних 

Держприкордонслужбоюнаказу директора закладу / установи, де 

проживали / перебували діти, або особи, яка його заміщує, про 

виїзд дітей за межі України. 

 

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного  стану 

виїзд за межі України дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать 

до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

зарахованих до закладів різних типів, форми власності та 

підпорядкування на цілодобове перебування, дітей, влаштованих до 

сімей патронатних вихователів, здійснюється у супроводі особи, 

уповноваженої керівником відповідного закладу / працівником закладу, 

який його заміщує, або органом опіки та піклування чи військовою 

адміністрацією, у супроводі патронатного вихователя, який здійснює 

догляд за дітьми, за наявності:  

• паспорта громадянина України або свідоцтва про народження 

дитини (за відсутності паспорта громадянина України) / 

документів, що містять відомості про особу, визнаних 

Держприкордонслужбою; 

• наказу директора закладу / установи, де проживали / перебували 

діти, або особи, яка його заміщує / рішення органу опіки та 

піклування чи військової адміністрації про виїзд дітей за межі 

України або рішення органу опіки та піклування чи військової 



адміністрації / наказу служби у справах дітей про влаштування 

дитини до сім‘ї патронатного вихователя. 

Після прибуття дітей на місце тимчасового перебування за межами 

України супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня 

звернутися до консульської установи України в країні перебування для 

взяття дітей на консульський облік. 

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через 

МЗС поінформувати Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській 

облік. 

Для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи дітей із 

супроводжуючими особами з розрахунку один супроводжуючий не більш 

як на 15 дітей / один супроводжуючий не більш як на чотири дитини з 

інвалідністю.”. 

  

З повагою, 

саб-кластер захисту дітей 

   

 
Dear partners, 

we would like to share with you an updated procedure for border crossing for 

orphans and children without parental care. 

 

Cabinet of Ministry of Ukraine.  

Decree on 28 Feb 2022  
On Changed the rules for crossing the state border by citizens of Ukraine. 
 

1. Orphans and children without parental care under 18y.o. in any type of 



institutional carein a cases of crossing the Ukrainian borders should be 

supervised by legal representative with list of documents:  

• Passport or birth certificate  any other documents with personal data 

recognized by the State Border Guard Service) 

• Residential care institution’s order (signed by the director of the 

institution) on the departure of children abroad 

 2. Children without a status (social orphans with biological parents) under 

18y.o. that were placed in any type of residential care or at patronage (short 

term fostering) in case of crossing the Ukrainian borders should be supervised 

by legal representative / representative form local guardianship authority or 

military administration  with list of the documents:  

• Passport orbirth certificate (any other documents with personal data 

recognized by the State Border Guard Service) 

• Residential care institution’s order / decisions of the guardianship 

authority or military administration on the departure of children outside 

or  decisions of the guardianship authority or military administration / 

order of local Child Affair Service on placement  of a child into patronage 

(short term fostering). 

 3. After children arrived at a temporary holding facility the accompanying 

persons are obliged to apply to the consular office of Ukraine within one 

working day for consular registration of children. 

 

 4. The consular office is obliged to inform the National Social Service about the 

registration of children through the Ministry of Foreign Affairs within one 

working day. 

 



 

 5.Groups of children with accompanying persons may be formed to leave 

Ukraine at the rate of 1 accompanying person per nor more than 15 children. 

For Children with disability 1 accompanying person per 4 children with 

disability. 

  

Best regards, 

CP sub-cluster 
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