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№ послуги 62 

Назва послуги: Державна реєстрація актів цивільного стану (шлюб) 

Введено в дію:  розпорядженням № 20 від 12.02.2018 р.                     

I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

 

1. Заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми, що 

формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, подається 

особисто заявниками. 

2. Паспорти заявників або паспортний документ. 

3. Свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з 

подружжя, рішення  суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу 

не дійсним, яке набрало законної сили, висновок відділу  державної 

реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу не дійсним 

(якщо надають заяву особи, які раніше перебували у шлюбі). 

4. Свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та копію 

рішення суду про надання права на шлюб за умови, якщо від дня 

досягнення шістнадцятирічного віку не минуло  менше ніж один місяць.  

5. Довідка із закладу охорони здоров’я  про вагітність нареченої.  

6. Довідка  з місця роботи  про довгострокове відрядження одного із 

наречених. 

7. Військово-облікові документи. 

8. Документ, що підтверджує сплату державного мита. 

7. 

II. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Подання  документів особисто  спеціалісту  державної реєстрації актів 

цивільного стану. 

Документи подаються у паперовій формі жінкою та чоловіком особисто. 

 

  

III.Платність 

/безоплатність 

послуги, розмір та 

порядок внесення 

плати 

адміністративного 

Збору за платн 

адміністративну 

послугу 

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн).  

Від сплати державного мита звільняються: 

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи 

самостійного переселення або постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного 

відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або 

відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох 

років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох 

років;  

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або 

постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або 

відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;  



інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку 

особи;  

інваліди I та II групи 

IV. Умова або підстава 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

Наявність повного пакету документів 

V. Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Згідно Правил  державної реєстрації актів цивільного стану 

 

 

V1. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

1. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в 

Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових 

носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб; 

2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу. 
 

 

V11.Способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у 

спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану. 

 
 

 

 

VІІІ. Порядок 

оскарження 

Заява на ім’я міського голови 
 

ІХ. Акти 

законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної 

послуги: 

 

1. Конституція України. 

2. Цивільний кодекс України. 

3.    Сімейний кодекс України. 

4.    Правила  державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,  

       затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 

       року  №52/5,  (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 

       року №3307/5  (із змінами).              

5.    Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». 

6.    Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв 

       про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх 

       зберігання, затверджений наказом  Міністерства юстиції України 

       29.10.2012 року №1578/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

       України  02.11.2012 р. за №1845/22157 (із змінами).            

7. Інструкція з діловодства у відділах державної реєстрації актів 

       цивільного стану районних, районних  у містах, міських (міст 

   обласного значення) управлінь юстиції, затвердженої наказом 

   Міністерства  юстиції України від  26.11.2003 року №143/5       

 8.    Інструкція про порядок обчислення  та справляння державного мита,  

        зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 р. за 

        №1623/21935 (із змінами). 

 9.   Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, 

       затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 

        №1740 

Х. Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги та /або центр 

надання 

адміністративних 

Спеціаліст державної  реєстрації актів цивільного стану  виконавчого 

комітету Української міської ради        

Тел.: (04572) 2-17-05 

Режим роботи: 

Пн-Чт. 8.00- 17.15  



послуг Пт. 8.00-15.45 

Сб., Нд. вихідний 

12.00-13.00 обідня перерва     

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м.Українка,  пл.Т.Шевченка,1  тел.:04472 21708 

e-mail: secretar@rada.ukrainka.net 

www.ukrainka.org 
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