
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

 

Шифр 

№ послуги 63 

послуги________ Державна реєстрація 

актів цивільного стану (народження) 

Введено в дію: розпорядженням № 20 від 12.02.2018 р. 

I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

 

(якщо батьки перебувають у шлюбі) 

1. Медичне свідоцтво про народження форми №103/о затвердженої 

      наказом Міністерства охорони здоров’я в Україні 

2.   Паспорта батьків. 

3.   Свідоцтво про шлюб. 

(якщо мати не перебуває у шлюбі) 

1.    Медичне свідоцтво про народження форми №103/о затвердженої 

       наказом Міністерства охорони здоров’я в Україні 

2.   Паспорт матері. 

3.   Заява матері. 

(якщо дитина народилась поза закладом охорони здоров’я) 

1.   Медична довідка про перебування дитини під наглядом 

      лікувального закладу форми №103-1/о затвердженої наказом 

      Міністерства охорони здоров’я в Україні, та висновок про 

      підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони 

       здоров’я 

 2.  Паспорта батьків. 

 3.  Свідоцтво про шлюб. 

                     (якщо батько визнає батьківство) 

1.   Медичне свідоцтво про народження форми №103/о затвердженої 

наказом 

2.   Міністерства охорони здоров’я в Україні.  

3.   Паспорта батьків. 

4.   Спільна заява про визнання батьківства. 

II. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Подання  документів особисто спеціалісту державної реєстрації актів 

цивільного стану. У паперовій формі документи подаються заявником 

особисто. 

 

III. Платність 

/беоплатність послуги, 

розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну 

послугу: 

Безкоштовно 

 

IV. Умова або підстава 

для отримання 

адміністративної  

послуги 

Наявність повного пакету документів. 

Заява заявника (батьків дитини чи одного з них, родичів, інших осіб, 

уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому 

народилась дитина або в якому на цей час вона перебуває) про державну 

реєстрацію народження, подана за місцем народження дитини або за 

місцем проживання її батьків чи одного з них 



V. Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

В  день  подачі відповідних документів 

 

 

VІ. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Видача свідоцтва про народження дитини 

 
 

                                                                                                                                                               

 

VІІ. Способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявниками. Результат надання адміністративної послуги 

отримується 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.   Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. №2947-Ш (із змінами). 

 3.   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)         

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

       від 01.07.2010  р. №2398-VІ (із змінами). 

 5.   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) 

  6.  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      

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 р. №9 «Про 

       затвердження  порядку підтвердження факту народження поза 

       закладом охорони здоров’я.» 

 8.   Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. №669 

       «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації  

       актів цивільного стану 

Х. Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги та /або центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

Спеціаліст державної  реєстрації актів цивільного стану  виконавчого 

комітету Української міської ради        

Тел.: (04572) 2-17-05 

Режим роботи: 

Пн-Чт. 8.00- 17.15  

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: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 
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