
 

 

 
 

Інформаційна записка 
щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) 

виконавчими органами міських та селищних рад у територіальних громадах, які є 
адміністративними центрами районів,  

механізмів інтеграції послуг у сфері ДРАЦС до ЦНАП,  
а також організації здійснення повноважень у цій сфері у старостинських округах ОТГ 

 

Послуги ДРАЦС є одними з обов’язкових для громадян і найактуальніших для їхньої 
інтеграції у центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Можливість комплексного 
надання адміністративних послуг за моделями життєвих ситуацій суттєво залежить від наявності у 
ЦНАП саме цих послуг. 

На цей час використовується два механізми організації надання послуг ДРАЦС через ЦНАП 
ОМС: 

1) у містах обласного значення – це узгоджене рішення між територіальним органом 
Міністерства юстиції України та органом місцевого самоврядування (далі – ОМС), що 
утворив ЦНАП. Такий підхід наразі важко назвати ефективним, особливо, якщо неможливо 
фізично розмістити відділ ДРАЦС відповідного територіального підрозділу Мін’юсту (далі – 
відділ ДРАЦС) в одному приміщенні з ЦНАП. Адже ЦНАП приймає документи, передає їх до 
відділу ДРАЦС для опрацювання, і лише потім може видати громадянам результат. Такий 
механізм ускладнює отримання громадянами основної частини послуг, які за законом 
мають надаватися у день звернення, а також виникає потреба у двох візитах споживача 
послуг до ЦНАП. У контексті важливості оперативного отримання цих послуг це гірше, аніж 
звернення безпосередньо у відділ ДРАЦС, де вони надаються невідкладно.  
Проте для надання послуг за моделями життєвих ситуацій інтеграція послуг ДРАЦС до 
ЦНАП у містах обласного значення однозначно є позитивом. Варто також зауважити, що 
наказ Мін’юсту від 29.08.2019 № 2825/5 визначає обмежений перелік адміністративно-
територіальних одиниць, де такі узгоджені можуть мати місце. Отже, ОМС місто обласного 
значення, яке не внесене до цього переліку, для отримання можливості інтеграції послуг 
ДРАЦС до свого ЦНАП, має звертатися до Мін’юсту;  

2) в інших територіальних громадах – механізмом організації надання послуг ДРАЦС через 
ЦНАП є інтеграція наявних послуг (державна реєстрація народження фізичної особи та її 
походження, шлюбу, смерті) на підставі власного рішення. Але важливо, щоб ці 
повноваження вже здійснювалися ОМС. Для сільських громад, а також селищ та міст 
районного значення, які не є адміністративними центрами районів і де відсутні відділи 
ДРАЦС, цей процес досить простий. ОМС визначає посадову особу на проведення ДРАЦС 
на території відповідної громади та фізично розміщує її робоче місце у ЦНАП, поклавши на 
цю посадову особу ще й функції/повноваження адміністратора ЦНАП. Додаткові узгоджені 
рішення з територіальними органами Мін’юсту при цьому не потрібні.  
Але досвід роботи Програми «U-LEAD з Європою» показав, що у сфері ДРАЦС є значний 
потенціал для покращення якості послуг ДРАЦС та їх ефективнішої інтеграції до ЦНАП 
навіть у межах чинного законодавства. Зокрема, багато ОМС-громад в райцентрах досі 
не використали можливості Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану», згідно з яким виконавчі органи селищних та міських рад (крім міст обласного 
значення) мають  повноваження у сфері ДРАЦС і можуть здійснювати їх самостійно.  



 
 

 

 
Для цього ОМС власними рішеннями може визначати посадових осіб на проведення ДРАЦС 
на території відповідної громади. І це актуально нині саме для ОМС в райцентрах, де 
переважно продовжують роботу відділи ДРАЦС Мін’юсту.  
 
Стосовно інтеграції до ЦНАП ОМС ширшого переліку послуг ДРАЦС (крім реєстрації 
народження, шлюбу, смерті, які можуть надаватися ОМС самостійно) механізм узгодженого 
рішення наразі також є обов’язковим за аналогією з містами обласного значення.  

У разі наявності в ОТГ старостинських округів, відповідні послуги ДРАЦС можуть надаватись і у 
ЦНАП (переважно в адміністративному центрі ОТГ), і старостами (крім ОТГ, центрами яких є міста 
обласного значення) та/або на віддалених робочих місцях ЦНАП, які, як правило, створюються у 
старостинських округах (за умови, що ці послуги будуть надаватися у визначені законом строки).  

У цій Записці описано кілька практик здійснення (а фактично, отримання) повноважень у 
сфері ДРАЦС громадами в райцентрах протягом останніх років (додається), а також подано 
рекомендаційний порядок уповноваження посадових осіб ОМС на здійснення повноважень у 
сфері ДРАЦС. Додаткова увага приділяється збереженню доступності послуг ДРАЦС у 
старостинських округах.  

 

 
 

  



 
 

 

 
Окремі практики організації здійснення повноважень у сфері ДРАЦС 

протягом 2017-2019 років 
 

1) 14 лютого 2017 року розпорядженням Сторожинецького міського голови (Чернівецька 
область) було затверджено відповідальних за ДРАЦС, отримання, зберігання та використання 
бланків свідоцтв про ДРАЦС.  

Відповідальною особою призначили начальника відділу документообігу і контролю 
Сторожинецької міської ради. 

На час тимчасової відсутності відповідальної особи її обов’язки у сфері ДРАЦС виконуватиме 
секретар Сторожинецької міської ради. 

Додатково уповноважуються старости для надання послуг ДРАЦС на території відповідних 
старостинських округів. 

На час відсутності старост адміністративні послуги у сфері ДРАЦС на території відповідного 
старостинського округу надаватимуться начальником відділу документообігу і контролю. 

 

У цьому кейсі варто звернути увагу на таке: 
- рішення про призначення відповідальної особи за ДРАЦС, отримання, зберігання та 

використання бланків свідоцтв про ДРАЦС прийнято міським головою. Такий підхід може 
бути допустимим з точки зору законодавства за умови реалізації ОМС частини третьої 
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також визначення з 
дотриманням вимог наказу Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 відповідних посадових осіб 
такими, підписи яких засвідчуються печаткою ОМС у відповідних випадках; 

- на час відсутності старост їх обов’язки в сфері ДРАЦС буде виконувати посадова особа 
ОМС з адміністративного центру ОТГ. Це, очевидно, на певний період віддалятиме 
послуги від населення, тому може бути доцільнішим тимчасове покладання відповідних 
повноважень на іншу посадову особу зі старостинського округу (у разі її наявності). 

 
2) 24 вересня 2018 року рішенням Батуринської міської ради (Чернігівська область) 

відповідальність за проведення ДРАЦС про народження фізичної особи та її походження, шлюбу, 
смерті, з дотриманням єдиної нумерації за видами актових записів цивільного стану по 
Батуринській міській раді поклали на: 

- секретаря виконавчого комітету Батуринської міської ради;  
- старост у відповідних старостинських округах. 
На час тимчасової відсутності секретаря виконавчого комітету інша посадова особа, яка 

буде виконувати її обов’язки в сфері ДРАЦС, буде визначатись розпорядженням міського голови.  
Також на секретаря виконавчого комітету покладено відповідальність за здійснення 

організаційного і методичного забезпечення та координацію діяльності старост у населених 
пунктах, які ввійшли до складу Батуринської міської ОТГ, з питань ДРАЦС, забезпечення їх 
бланками свідоцтв про ДРАЦС та іншою документацією, необхідною для проведення ДРАЦС, 
забезпечення з дотриманням вимог законодавства ведення належного обліку,  зберігання та 
використання бланків свідоцтв про ДРАЦС, прийняття від старост звітів за встановленими 
формами та подання у встановлені законодавством порядку та строки до Бахмацького районного 
відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області звітів та 
відповідної інформації про ДРАЦС та використання бланків свідоцтв про ДРАЦС. 

 
 



 
 

 

 
 
Відповідальність за проведення ДРАЦС (внесення відомостей актових записів) про 

народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті в Держаному реєстрі актів цивільного 
стану громадян по Батуринській міській раді стосовно всіх населених пунктів громади покладено 
на секретаря виконавчого комітету Батуринської міської ради.  
  

У цьому кейсі варто звернути увагу на таке: 
- рішення про призначення відповідальних посадових осіб за проведення ДРАЦС прийнято 

міською радою; 
- чітко визначено повноваження та сферу відповідальності осіб, уповноважених на 

надання послуг у сфері ДРАЦС в центрі ОТГ та старостинських округах; 
- прямо не визначено посадову особу, яка може виконувати обов’язки у сфері ДРАЦС в разі 

тимчасової відсутності секретаря виконавчого комітету (таку особу визначатиме 
міський голова), на час відсутності старост їх обов’язки в сфері ДРАЦС буде виконувати 
посадова особа ОМС з адміністративного центру ОТГ; 

- врегульовано питання обліку, зберігання та використання бланків свідоцтв про ДРАЦС, 
забезпечення бланками та іншою документацією старост, нумерації актових записів, 
підготовки звітів; 

- відповідальність за проведення ДРАЦС (внесення відомостей актових записів) у 
Держаному реєстрі актів цивільного стану громадян покладено на одну посадову особу 
громади. 

 
3) 9 квітня 2019 року розпорядженням Шацького селищного голови (Волинська область) 

визначено відділ «Центр надання адміністративних послуг» органом реєстрації, що здійснює 
ДРАЦС, а на начальника цього відділу покладено обов’язки щодо проведення ДРАЦС на території 
Шацької ОТГ (охоплює всі населені пункти громади). 
На час відсутності начальника відділу «ЦНАП» функції з надання послуг у сфері ДРАЦС 
покладаються на секретаря селищної ради.  
 

У цьому кейсі варто звернути увагу на таке: 
- на ЦНАП, що функціонує як структурний підрозділ, покладено повноваження у сфері 

ДРАЦС;  
- на начальника відділу «ЦНАП» покладено обов’язки щодо проведення ДРАЦС, що гарантує 

надання відповідних послуг ДРАЦС через ЦНАП в тому числі за принципом життєвих 
ситуацій; 

- не врегульовано питання надання послуг у сфері ДРАЦС у старостинських округах, ці 
послуги можна отримати лише в адміністративному центрі ОТГ; 

- чітко визначено посадову особу, яка може виконувати обов’язки у сфері ДРАЦС в разі 
тимчасової відсутності начальника відділу «ЦНАП». 

 
 
 
 

  



 
 

 

 
Рекомендаційний порядок  

уповноваження посадових осіб ОМС на надання послуг у сфері ДРАЦС у територіальних 
громадах, які є адміністративними центрами районів, та організація виконання цих 

повноважень у старостинських округах ОТГ 
 

1. Рішенням місцевої ради (далі – Рішення) уповноважити посадових осіб ОМС на 
проведення ДРАЦС (посадова особа – це не обов’язково секретар ради чи виконавчого комітету 
ради. Для прикладу, акти цивільного стану реєструють: у Печеніжинській ОТГ Івано-Франківської 
обл. – спеціаліст загального відділу, у Верхнянській ОТГ Івано-Франківської обл. - начальник 
відділу «ЦНАП», у Зимнівській ОТГ Волинської обл. на віддалених робочих місцях ЦНАП (ВРМ) - 
в.о. старост).  

Законодавчі підстави: пп. 5 п. «б» ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 4, 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». 

За наявності рішень, передбачених п. 3 цього рекомендаційного порядку, такі відповідальні 
посадові особи можуть бути визначені рішенням виконавчого комітету місцевої ради або 
розпорядженням місцевого голови, зокрема і у разі реалізації ОМС частини третьої статті 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Якщо на відповідній території наявні старостинські округи, додатково у Рішенні (або 
окремими рішеннями), необхідно уповноважити старост або інших посадових осіб на проведення 
ДРАЦС на території старостинського округу. 

При цьому, в Рішенні має бути чітко визначено адміністративно-територіальні межі 
здійснення зазначених повноважень (тобто територія відповідного села, селища, на яку 
поширюються повноваження відповідного старости). 

2. Цим же Рішенням, або окремим рішенням виконавчого комітету ради покласти на 
відповідальну посадову особу ОМС за проведення ДРАЦС у адміністративному центрі ОТГ 
відповідальність за зберігання бланків свідоцтв (одержання їх у відділі ДРАЦС головного 
територіального управління юстиції та подання звітності, видача їх відповідальним за ДРАЦС у 
старостинських округах, ведення обліку та контролю використання бланків в межах всієї громади), 
а також покласти відповідальність за одержання, зберігання, використання бланків свідоцтв на 
відповідальних посадових осіб за проведення ДРАЦС у старостинських округах.  

Законодавчі підстави: п. 3.2 розділу III Порядку ведення обліку і звітності про використання 
бланків свідоцтв про ДРАЦС, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 29 вересня 2012 року №1578/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 2 
листопада 2012 року за № 1845/22157 (зі змінами). 

Для великої громади, очевидно, відповідальних за проведення ДРАЦС може бути і кілька 
осіб, і навіть утворено/визначено відповідний підрозділ (за потреби). Крім того, відповідно до п. 
3.3 зазначеного вище Порядку, на період відсутності особи, відповідальної за ДРАЦС та зберігання 
бланків свідоцтв треба визначити особу, яка виконуватиме її обов’язки. Механізм взаємозаміни 
треба передбачити і на період відсутності старост, якщо їм делеговані повноваження у сфері 
ДРАЦС. 

3. Рішенням місцевої ради внести повноваження ДРАЦС до положення про відповідний 
виконавчий орган/структурний підрозділ місцевої ради, посадова особа якого буде уповноважена 
на виконання ДРАЦС. Якщо ці повноваження буде здійснювати керівник структурного підрозділу, 



 
 

 

зазначити це також в його завданнях та обов’язках у положенні. У випадку введення окремої 
посади спеціаліста в апарат ради та її виконавчих органів – внести зміни в структуру і чисельність 
та штатний розпис апарату ради та її виконавчих органів. Розпорядженням місцевого голови 
затвердити/внести зміни до посадових інструкцій. Для уповноваження старост на проведення 
ДРАЦС необхідно також внести зміни в положення про старосту. 

4. Забезпечити визначені законодавством вимоги до умов зберігання бланків свідоцтв. При 
цьому місцем надання послуг ДРАЦС має бути приміщення ЦНАП, його ВРМ або кабінет старости. 
Варто врахувати, що пунктом 3.7 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків 
свідоцтв про ДРАЦС, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 29 вересня 2012 №1578/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 за 
№ 1845/22157 (зі змінами), передбачено наступне: 

- бланки свідоцтв повинні зберігатись у сейфах, вогнетривких шафах або металевих ящиках, 
стаціонарно закріплених до стіни або підлоги, або у спеціально обладнаних приміщеннях. У 
неробочий час сейфи, вогнетривкі шафи й металеві ящики, спеціально обладнані приміщення з 
бланками свідоцтв належним чином опечатуються. 

Пунктом 3.8 цього ж наказу також визначено, що приміщення, де зберігаються бланки 
свідоцтв, має бути захищене від несанкціонованого проникнення шляхом встановлення охоронної 
сигналізації. Вікна такого приміщення незалежно від поверху, на якому воно розташоване, 
обладнуються металевими ґратами чи захисними ролетами або на скло має бути нанесено 
броньовану ударотривку плівку. 

  

Додаткові аспекти: 

Посадові особи, відповідальні за ДРАЦС, застосовують гербову печатку ОМС з дотриманням 
вимог наказу Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 та інструкції з діловодства, що затверджується 
ОМС на підставі типової (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності»). Розпорядженням місцевого голови визначається 
порядок використання, місце зберігання гербової печатки, посадова особа, відповідальна за її 
зберігання, а також перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою. Для старост 
виникне потреба у виготовлені номерних гербових печаток органу з дотриманням вимог 
діловодства, про що детально описано в листі Мінрегіону (додається). 

Абзацом 3 частини 1 розділу 2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000  № 52/5, передбачено, що 
актовий запис цивільного стану складається у присутності заявника, крім випадків, передбачених 
цими Правилами, та друкується на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких 
нумерується одним і тим самим номером. Нумерація актових записів цивільного стану кожного 
виду державної реєстрації починається з першого номера і ведеться послідовно протягом року з 1 
січня до 31 грудня включно. Таким чином, у разі проведення державної реєстрації народження, 
шлюбу, смерті в кількох населених пунктах ОТГ нумерація актових записів кожного виду державної 
реєстрації має бути єдиною на території, на яку розповсюджується компетенція відповідного 
виконавчого органу.   

Пунктом 2.5. Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 29 вересня 2012 №1578/5 (зі змінами) передбачено, що посадова 



 
 

 

особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської, селищної, 
міської (крім міст обласного значення) ради, одержує бланки свідоцтв у відповідному відділі 
ДРАЦС головного територіального управління юстиції за видатковою накладною з розрахунку не 
більше місячної потреби в них, або відділ ДРАЦС головного територіального управління юстиції 
надсилає ці бланки свідоцтв спецзв’язком чи реєстрованим поштовим відправленням з 
оголошеною цінністю.  

Посадова особа, визначена відповідальною за зберігання бланків свідоцтв на території ОТГ, 
видаватиме відповідні бланки старостам, уповноваженим надавати послуги у сфері ДРАЦС на 
території старостинського округу, та відповідатиме за забезпечення єдиної і послідовної нумерації 
актових записів цивільного стану кожного виду на території всієї громади. Це означає, що саме ця 
посадова особа повинна вести книги обліку бланків свідоцтв за видами, організовувати та 
здійснювати контроль за дотриманням єдиної і послідовної нумерації актових записів, 
координувати та контролювати надання послуг у сфері ДРАЦС старостами. В наявній на сьогодні 
практиці, під час надання послуг ДРАЦС, староста уточнює в телефонному режимі або іншими 
засобами комунікації у відповідальної за ДРАЦС посадової особи в адмінцентрі громади який 
номер присвоїти кожному конкретному актовому запису.  

Варто звернути увагу, що відповідна практика підтримується Міністерством юстиції України 
та Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (копії листів додаються).  

 

Додатки: 
1. Проект рішення місцевої ради - на 2 арк. 
2. Лист Міністерства юстиції України - на 3 арк. 
3. Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - 

на 3 арк. 



 
УКРАЇНА 

НАЙМЕНУВАННЯ (МІСЬКА, СЕЛИЩНА, СІЛЬСЬКА) РАДА 
 

СЕСІЯ _____________________СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

     Від   ______________ 2019 р.    №                                                              м. (с., смт.) Найменування 

  

 Про здійснення повноважень у сфері  

державної реєстрації актів цивільного стану 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 та частини 2 статті 6 Закону 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 

4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 Порядку ведення обліку і звітності про використання 

бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх 

зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 

року № 1578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за 

№ 1845/22157,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», (Найменування) рада вирішила: 

1. Покласти відповідальність за проведення  державної реєстрації актів 

цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу, 

смерті, з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного 

стану у (Найменування) об’єднаній територіальній громаді: 

для міста (села, селища)  (Найменування) – посада, ПІБ; 

для населених пунктів (Найменування, Найменування,  Найменування) – на 

старосту (Найменування) старостинського округу ПІБ; 

для населених пунктів (Найменування, Найменування,  Найменування) – на 

старосту (Найменування) старостинського округу ПІБ. 

 2. На посада (Найменування) ради ПІБ покласти відповідальність за 

зберігання, ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану, прийняття від старост ПІБ та ПІБ 

звітів за встановленими формами та подання у встановлені законодавством 

порядку та строки до (Найменування) районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

(Найменування) області звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію 

актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв про державну 

реєстрацію актів цивільного стану, а також за здійснення організаційного і 

методичного забезпечення та координацію діяльності старост для населених 

пунктів, які ввійшли до складу (Найменування) об’єднаної територіальної 

громади, з питань державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечення їх 

бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та іншою 

документацією, необхідною для проведення державної реєстрації актів цивільного 

стану.  



3. На старост ПІБ та ПІБ в межах повноважень, визначених пунктом 1 цього 

рішення, та у порядку, визначеному пунктом 2 цього рішення, покласти 

відповідальність за отримання, зберігання, використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану та подання звітності про 

використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

4. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) посада 

(Найменування) ради ПІБ відповідальність за виконання повноважень та 

обов’язків, визначених пунктами 1 та 2 цього рішення, покладається на посада  

(Найменування) ради ПІБ. 

 5. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) старост  ПІБ 

та ПІБ відповідальність за виконання повноважень щодо державної реєстрації 

актів цивільного стану в населених пунктах (Найменування, Найменування…) та 

за отримання, зберігання, використання та подання звітності про використання 

бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану покладається на 

посада (Найменування) ради ПІБ. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на (Найменування 

постійної комісії ради). 
 

(Найменування) міський (селищний/сільський) голова                                ПІБ 
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Io.noBue repuropiaJrbHe yupan.ninnr
rccruqii y Bo.nuucuxifi o6.nacri

y :n'xsxy si 3BepHeHH.rrM ruicrroro roJIoBI,I Jho6ovrnrcrroi rr,ricrxoi pallu
Bonuucrxoi o6nacri P.B. IOuryxa gia 12 rnirns 2019 poKy J\b 260 uloAo

AonoBHeHHq llepenixy a4*rinicrparuBHo-TepuropianbHr4x oAI,rHI,rr{b, B ,KHx
:Aificnronarr,rMerbc, HaAaHHr a4rr,riuicrparl4BHlzx rocnyr y cSepi gepNanHoi

peecrpaqii axrin qunimuoro craHy qepe3 rIeHTpI{ HaAaHH, a4rraiuicrparuBHux
rrocJryr, Bu3HaqeHoro y AoAarKy Ao HaKuBy MinicrepcrBa rocruqii Yxpaiun eia
29 ceprl;'rs,2018 poxy Ng 282515 <IIpo 3arBepAxeHHf, 3vriH .{o .{e{Kr.rx HopMarr4BHo -

rrpaBoBrrx axris y cSepi AepxaBHoi peecrpaqii arrin qunimuoro craHy)),

3ape€crpoBaHoro y Minicrepcrai rocrrarlii Vxpainn 29 ceprlHf, 2018 poKy 3a

Ng 979132431 (aari - Haxar), MiuicrepcrBo rocruqii Yxpaiuu noniAourr€ rpo raKe.
flepru 3a Bce cniA sasHa-c.vtrvr, ulo niAuosiAHo Ao rlacruHrl [epluoi craui l0

3axony Yrpaiuu <flpo rraicqese caMoBpf,AyBaHHr) (aari - 3aron) cimcrri, cernugri,
rraicsri palu e opraHaMu uicqenoro caMoBpflAyBaHHr, IrIo [peAcraBJIflK)Tb siluoeigHi
repraropianrui tpoMaAu ra s.qificHrolorb sia ix iueni ra s ix iHrepecax SyHxqii i
rroBHoBaxeHH, ruicqenoro caMoBprAyBaHHr, BLI3HatIeHi KoHcrraryuiero Vxpaiuu,
ur,IM Ta iHruuuu 3aKoHaMLI.

Opranarvr Micqesoro caMoBpfl.qyBaHHf, 3aKoHoM Moxyrb HaqaBarucr, oxperrai

rroBHoBaxeHH, oprauin s[xoHan.{oi BraAL\ y sAificHeHHi f,KI,Ix BoHI4 e

ui4xoHrpoJrbHr,rMr,r irra (vacruHa rperfl crarri 143 KoHcruryuii YxpaiHn ra qacrr4Ha

Apyra crarri 16 3anoHy).
Tar, .racu,rHoro Apyroro crarri 6 3arouy YxpairuE <flpo AepxaBHy peecrpaqiro

arris qnnimuoro craHy> uepe46a.reuo, rqo BI4KoHaBqi opranra cimcrxvx,
cennrrlHr4x, uicrxux (xpiu rraicr o6nacHoro 3HarIeHHq) pul rpoBoAf,rb AepxaBHy
peecrparliro napo4xeHHf, QisnvHoi oco6u ra ii noxoAxeHHr, ruruo6y, crraepri.

BuuleuaeeAeui rroJroxeHHs 3axosy KopecuoHAylorbcx : ni4uyHKroM 5 uyHxry
<6> .racrraHu rreptuoi crarri 38 3axouy.

BnxosanquMr4 opraHaMr{ cirucrrcux, ceJrr4ruHrx, uicrxnx, pafioHHl,Ix y uicrax
(y pasi ix crnopennr) pag e ix nuronasqi xouireru, niAAilu, ynpauinns ra inrui
crBoprcBaui pa4avru Br,rKoHaBqi opranu, rqo nepeA6aqeuo crarrelo I I 3arouy.
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upaBo o6'e4uynarucfl B oAHy cilrcrry, ceJIuuIHy, uicrxy repnropianbHy I-poMaAy

Ta, 3oKpeMa yrBoproBaru eAHni opfaHI,I Naicqesoro caMoBp{.qyBaHHf,.

3ri.qno 3 rracrr.rHoro r'qroro crarri 8 3arony upo o6'e4HaHH.rI IopHAI4rIHa oco6a

suxoHan.rnfi xouirer cimcrxoi, ceruulnoi, rr,ricrroi paAV, posnaiulenoi B

a4rvrinicrparl,IBHoMy Uenrpi o6'eAHaHoi repnropianrnoi rpoMaAI4, e

rrpaBoHacrynHr4KoM rrpaB Ta o6on'ssris scix topI4AI{rIHI4x oci6 B}IKoHaBrILIx

xorrrireris ni.{nosiAHrax cimcrKr{x, ceJrnIrIHI{x, tuicrrux paA Tepl{ropianruux rpoMaA,

ulo o6'eAHaJrttefl., 3 AH, 3arBepAxeHHf, cimcrroro, ceJII,IIqHoro, uicrKolo paAolo,

o6pauoro o6'e4HaHoro repuropianbHolo rpoMaAolo, repcoH€LtlbHoro cKnaAy ii
Br,rKoHaBr{oro xouirery.

Kpivr roro, B rrpoqeci o6'e.qHaHHf, Tepl{ropia-rrrul4x lpoMaA Ta crBopenH.fl ii
BuKoHaBqux xorraireris ai.{uosiAHo Ao 3axouy rpo o6'eAsauHx 6yno 3anpoBaAxeHo

incruryr crapocru.
Ctapocra e nn6opnorc [ocaAoBoK) oco6oro N,ticqeeoro caMoBpfl,AyBannfl. Ta 3a

rrocaAoro r{JreHoM BprKoHaBr{oro rouirery pa1t4 o6'e4uauoi repraropianrHoi rpoMaAI,I

(.racrraHa rreptua ra ['sta crarri 141 3axoHy).
Bi.qnosilHo Ao .tracruHr rperroi crami 52 3arony cinrcrra, ceJII4IrIna, uicrxa

pa1a Moxe rrpufiuxru piurenHa rpo po3MexyBaHHf, rIoBHoBaxeHb uiN ii
Br,rKoHaBrrr{M rouirerou, niAAinaura, ynpaBriuuxtrtu, igurzruu BTIKoHaBqI4MI,I

opraHaMr4 pa1u ra cilrcrKuM, cenuulHl,Iu, iuicrruM roJloBoro B Mexax IroBHoBaxeHb,

HaAaHrrx quu 3axoHoM BI{KoHaBqr4M opraHaM cimcrxux, ceJII,IIrIHnx, uicrrl4x paA.

3 oru4y Ha Br{KnaAese cilrcbKa, ceJrr4IrIH&, uricrra (rpivr rraicra o6lacHoro
3HaqeHHr) pala o6'eAsasoi repraropiarruoi rpoMaAI4 cnoiu piureHHrlrr Moxe
yrroBHoBa)Kuryr lyas-xxuit if suxoHar.rufi opraH (crpymypnufi niaposlir) ra
rrocaAoBy oco6y uicqenoro caMoBpf,AyBaHHf,, Ha sAificueHHs rIoBHoBaxeHb,

Bu3HaLreHr,rx ui4uyuxrorrr 5 rryHKry (6) Y.aerLrHr uepruoi crarri 38 3axouy,
3a3Haqr4Blrlu rpla rlboMy saceleui nyHKrLI (uyuxr), Ha sxi BoHI4 6y4yrr
rrorxHprcBaTI4cb.

IIpu rlboMy ycraHoBr{HM AoKyMeHroM opraHy MlclleBoro caMoBpsAyBaHHfl

rroBHHHo 6ytw Br,r3Har{eHo rrocaAoBl,Ix oci6, sxi Bl{crynarcTb nia irraeui TaKoro

opraHy, i .qnq Br4KoHaHHx Qyuxuifi, ausuaueHr{x 3aKoHoM, BnKopncroByIorb [er{arKy
TaKoro opraHy 3 AorpHMaHH.rrM BuMor llpanun opranisaqii .qirosoAcraa ra
apxinuoro r6epirauna 4oxyvrenrin y AepxaBHI4x opraHax, opraHax Micqesoro

caMoBpf,AyBaHHf,, na ui4upu€McrBax, B ycraHoBax i opraHisaqixx, 3arBep.qxeHllx

HaKa3oM MiuicrepcrBa rocrrauii Yxpainn niA 18 uepnHr 2015 poKy }le 1000/5.

BoAuo.{ac 3Bepra€Mo yBary, Ho a6gaqoN,I rperirra ryHKry 1 po:4iny II llpanr.rn

AepxaBHoi peecrpaqii axrie qunilruoro craHy n Yxpaiui, raraepAxeHl,Ix HaKa3oM

MiHicrepcrBa rocruqii Yrpainu siA 18 NonrHs2000 poKy }lb 5215, 3apeecrpoBaHux

y Minicrepcrni rocruqii Yxpainu 18 NoerHs 2000 poKy sa JVe 71914940 (y peaaxuii

HaKa3y MiHicrepcraa rocrraqii Yr<painu nil 24 rpyaHs 2010 poKy }lb 330715)

BcraHoBJreHo, rqo uyuepaui.rr aKToBI4x :auucis qunimHoro craHy KoxHoro sIaAY

AepxaBHoi peecrpaqii uo.ruHaerbc{ 3 fleplxoro HoMepa i neAerucs nocriAosHo

rrporflroM polry s 1 ciqHs ao 31 rpyAHfl BKrrotIHo.

Taxuu rrr{HoM, y pa3i rrpoBeAeHHf, Aepxannoi peecrpauii HapoAxeHnx, uulro6y,

cvrepri B Aexilmox HaceJreHr4x rryHKTax o6'eAuaHoi repuropiuuroi rpoMaAI{



Tepl4TopiuulbHl4x oAI,IHI4qb, B f,Kr4x :Aificurosarr4Merbcf, HaAaHHq aAN,riHicrparraBHux
rocnyr y c$epi AepxaBHoi peecrpaqii axrin qunilruoro craHy rrepe3 r{eHTpr{
HaAaHHf, agrraiuicrparr.rBHux [ocnyr.

3

uyrraepaqiq axroBr4x sanucin KoxHoro sr.rAy AepxaBHoi peecrpaqii rr,rae 6yru eAlrHoro
Ha repuTopii, na flKy po3roBcroAxyerbc, KoMrrereHqis siAnoeiAHoro BVKoHaBT{oro

opfaHy.
y cBolo qepry BKJIlor{eHH, Illo6ounrcbKoro pafiony s aAraiHicrparr4BHuM

IIeHTpoM y uicri Jko6orranr Ao llepenixy a4uinicrparr4BHo-repraropia-rrbHr{x
oAI,IHI,Iqb, B flKlIx sAificH[osarr4Merbcf, HaAaHHf, a4vrinicrparuBHr,rx [ocnyr 3

AepxaBHoi peecrpaqii axrie qunilruoro craHy qepe3 rIeHTpH HaAaHH,
a4rrrinicrparl,IBHl,Ix trocJlyr, Bu3HaqeHoro y AoAarKy Ao Hara:y, Moxe sa6esne.ruru
rraoxlunicu IIeHTpy HaAaHHfl, a4rrainicrparr{BHr,rx [ocnyr upufiuaru 3aflBkt Ha

orpI4MaHH-[ aANaiHicrparI,IBHLIx [ocJlyf, Bu3HarreHr4x rryHKrou 1 Haxasy, Ta BailaBarv
AoKyMeHTI{ 3a pe3yJlbraraMl4 ix posrnxAy y Br4naAKax, uepe46aqeHlrx [paBunaMr,r
rIpoBeAeHHfl AepxaBHoi peecrpaqii arrin quniDHoro craHy, BHeceHH.rr sN,riH Ao
aKToBLIx sanHcis uuniffiuoro craHy, ix rroHoBneHH.rr ra aHyJrroBaHH{,
3arBepAxeHr4Mrz MinicrepcrBoM rocruqii Yxpainra.

Bpaxoayro.ru BLIKJIaAeHe, uoniAourreMo rpo ui4rpr,rrvrxy iniqiarrasu qoAo
BKJIIoTIeHH, Jfto6olaltcbKoro pafiony Ao llepeniry a4rraiHicrparr,rBHo

Ilpra rlboMy HaroJroruyeMo, ruo sriAHo s ni4uyHKroM 3 ryHKry 1l
po3rropf,AxeHH{ Ka6inery Miuicrpie ei.q 16 rpanHs, 2014 poxy J\b 523-p <lexxi
iluraHHfl, HaAaHH{ a4rraiHicrparr,rBHux [ocnyr opranin svxoHan.roi Bra1kr rrepe3

rIeHTpr{ HaAaHH, a4uinicrparr,rBHr4x nocnyr> HaAaHH, nocnyr : gepxanuoi
peecrpallii axrie quniruuoro craHy sAificHrosarlrMerbcfl Ha ocHoBi y:ro4NeHr4x
pirueHr rr,riN repuropianbHl{Mu opraHaMu MiHicrepcrna rocurqii Ta opraHaMrl,
flKvrv;a yrBopeHo rari qeHrpra.

Y cnoro qepry BlpoBaAxeHH.rI HaAaHHq raKr.rx [ocJryr qepe3 rIeHTpr4 HaAaHHfl

a4uiuicrparuBnux rlocJlyr HeMoxnr{Be 6es ricHoi ssaeN,roaii siaginin 4epxasHoi
peecrpallii axris UunimHoro craHy 3 IIeHTpaMr4 HaAaHHr a4uinicrparuBHr4x rrocnyr.

3acryuuurc MiHicrpa IsaHHa CMATIUIO

Oneua Ceparox 233 66 97








