
 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

 

Шифр 

№ послуги 64 

Державна реєстрація актів 

цивільного стану (смерть) 

Введено в дію: розпорядженням № 20 від 12.02.2018 р. 
I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

 

1.  Лікарське свідоцтво про смерть форми №106/о затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України.      

2.  Фельдшерська довідка про смерть форми №106-1/о, затвердженої 

      наказом  Міністерства охорони здоров’я України.            

3. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми №106-2/о, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України.          

4.   Рішення суду про оголошення особи померлою. 

5.   Рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час. 

6.  Повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України 

у разі реєстрації смерті осіб, репресованих  за рішенням не судових та 

судових органів         

7.   Повідомлення установи  виконання покарань або слідчого ізолятору,  

      надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть       

8.   Паспорт померлого та військово-облікові документи. 

9.   Паспорт заявника. 

II. Порядок  та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Подання  документів  особисто спеціалісту державної реєстрації актів 

цивільного стану 

III. Платність 

/безоплатність/ 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 

V. Строк надання 

адміністративної  

послуги  
 

В день звернення заявника 

 

 

VІ. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

 

Видача свідоцтва про смерть 

 

 

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-ІІІ (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 

       01.07.2010р. за №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(зі 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. 

 
 

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 

http://www.ukrainka.org/

