
                     Ре  є  страц  і  я народження в пологовому будинку

З початку 2016 року молоді тата й мами в Україні отримали унікальну можливість зареєструвати 
новонародженого прямо в пологовому будинку. Давайте оцінимо це нововведення з 
точки зору зручності, а також докладніше розберемося в тому, як це зробити.

Що змінилося?

Якщо раніше дана процедура була в компетенції найближчого ЗАГСу 
(ДРАЦС), про що розказано в «Отримання свідоцтва про народження дитини 

(новонародженого) в Україні» статті, то тепер все набагато простіше – це можна 
зробити в тому пологовому будинку, де з’явився малюк на світ. При 
цьому, компетенція пологових будинків не розширилася, просто в їх приміщенні відтепер 

розташовується представник / співробітник РАГСу (ДРАЦСу) , який зможе внести 
відомості про дитину до реєстру.

Тобто, як займалися раніше РАЦСи подібного роду справами, так і продовжують цим займатися 

сьогодні. Просто в деяких пологових будинках столиці і великих обласних центрів тепер 

розміщуються їхні співробітники, що дозволяє набагато швидше і без клопоту отримати 

свідоцтво про народження. У майбутньому, якщо проект заслужить авторитет серед населення, 

планується його реалізація повсюдно, тобто у всіх пологових будинках України.

Нові терміни отримання

Свідоцтво отримують в пологовому будинку в день виписки (не раніше і не пізніше). Обернути

час назад, тобто отримати тут документ після виписки ніяк не вийде. Якщо цю можливість не 

використовуєте вчасно – вирушайте в РАГС.

Зараз всі подумають (особливо молоді батьки, яким вперше належить зіткнутися з цим), що краще 

вибрати нову процедуру. Але хочемо нагадати, що виписка зазвичай здійснюється на третій день 

післяпологів, якщо вони пройшли без ускладнень. Дуже часто в перші два дні життя малюка батьки 

ще сумніваються у виборі імені, тому спеціально для тих, хто ще не визначився, є альтернатива, 

якою також не варто нехтувати.

Що необхідно для отримання свідоцтва в пологовому будинку?

Щоб отримати його за новою процедурою, підготуйте наступне:

1) обопільне заява батьків або одного з них;

2) паспорти батьків;

3) медичне свідоцтво про народження.

В принципі, перелік документів “старий” – такий же, як і для РАЦСу. Особливої складності при зборі 

документів виникнути не повинно, адже написання заяви – це п’ятихвилинна справа, а медичне 

свідоцтво видають якраз в пологовому будинку. А з паспортами і зовсім все просто…

Хто отримує свідоцтво про народження дитини?
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Свідоцтво про народження дитини отримують його батьки. Вручають їм документ під час урочистої 

виписки з пологового будинку. Інші родичі дитини не можуть замість батьків отримати його.

Чи можна отримати свідоцтво про народження без батька?

Отримати свідоцтво про народження в пологовому будинку, як і в звичайному випадку, можна без 

батька (докладніше про цю схему для РАЦСу читайте в «Як зареєструвати новонародженого без 

батька в Україні?»). Це стосується двох ситуацій:

1) коли батько написав заяву про реєстрацію дитини на своє ім’я, але в силу різних причин 

не може забрати дружину з дитиною з пологового будинку;

2) коли батько невідомий / не хоче визнавати дитини, а тому – від нього немає заяви.

Тому, як ми бачимо, ніяких перешкод для отримання документа про народження в будь-якої 

інстанції навіть за відсутності батька не виникне.

Зручно чи ні?

Тепер стало зрозуміло, як зареєструвати дитину в 2016 році. Залишилося визначитися – чи зручно 

для Вас це чи ні. Можна коротко перерахувати переваги такого нововведення:

1) оперативність;

2) відсутність необхідності стояти в чергах держінстанцій;

3) скорочення етапів бюрократичної процедури;

4) комфортність (новоспечені мама і тато можуть не відлучатися від немовляти для 

вирішення “паперових” питань).

Мінус можна знайти всього лише все в тій же оперативності. Деякі батьки не хочуть поспішати і 

бажають використовувати законний час на роздум при виборі імені для дитини – 30 днів з 

народження. Але такі пари можуть скористатися поки ще існуючої альтернативою і зареєструвати 

дитину в РАГСі (ДРАЦС). Таким чином цей єдиний мінус нівелюється.

Начальник Любомльського р/в ДРАЦС
ГТУЮ у Волинській області                                    Л.П.Станіславчук
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Реформи у сфері ДРАЦСу на Волині в дії

У ході реалізації безпосередніх повноважень органами державної реєстрації актів цивільного стану в I 
півріччі 2016 року складено 16 541 актових записів цивільного стану, з них: 6349 про народження, 
7082 про смерть, 2505 про шлюб, 268 про розірвання шлюбу, 380 про зміну імені. 

Загальна сума коштів, отриманих за надання платних послуг (відповідно до частини третьої статті 20 
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану») склала 308 045,00 грн.

Відділи ДРАЦС Волинської області завершують наповнення Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян архівними відомостями. Всього до Реєстру внесено 522514 актових записів цивільного стану. 
Упродовж I півріччя 2016 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану внесено 188 945 
актових записів за 1949-1945 роки.

З метою підвищення ефективності роботи відділів ДРАЦС області та якості обслуговування громадян у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану упродовж 2015 року запроваджено функціонування 
пілотних проектів “Щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через 
мережу Інтернет” через веб-портал “Звернення сфері державної реєстрації актів цивільного стану” 
(наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2015 року №1187/5) та “Щодо державної реєстрації 
народження дитини безпосередньо у закладах охорони здоров’я” (наказ Міністерства юстиції України 
від 26.08.2015 року №1593/5). Послугами веб-порталу “Звернення сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану” скористались 11 осіб, також видано 827 свідоцтв про народження дитини 
безпосередньо у закладах охорони здоров’я.

Окрім того, 14 відділів державної реєстрації актів цивільного стану включено до пілотного проекту 
“Щодо проставлення апостиля на офіційних документах”. Кількість апостильованих документів 
відділами державної реєстрації актів цивільного стану області за I півріччя становить 907 документів, 
30 відмов.

Кількість запитів, установ, організацій, підприємств - 608 (в тому числі запитів органів державної 
реєстрації актів цивільного стану). Загальна кількість повідомлень про внесення змін в актові записи 
цивільного стану, які надійшли до відділу ДРАЦС УДР ГТУЮ у Волинській області – 1950.

Під час процесу добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до 
положень Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, станом на 10.02.2016 
року у Волинській області утворено 5 територіальних громад, а саме: Устилузька територіальна 
громада Володимир-Волинського району (Устилузька міська рада, Зорянська, Лудинська, 
Микитичівська, Рогожанська, П’ятиднівська, Стенжаричівська, Хотячівська сільські ради), Зимнівська 
територіальна громада Володимир-Волинського району (Зимнівська, Бубнівська, Льотничівська, 
Селецька сільські ради), Велицька територіальна громада Ковельського району (Велицька, 
Мельницька, Підрізька, Сільцівська сільські ради), Голобська територіальна громада Ковельського 
району (Голобська селищна рада, Майданська, Новомосирська, Поповичівська сільські ради), 
Смолигівська територіальна громада Луцького району (Смолигівська, Хорохоринська сільські ради).

Повноваження щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють 5 виконавчих 
органів цих новоутворених територіальних громад відповідно до вимог Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”. 

Слід зазначити, що з 5 виконавчих органів об’єднаних територіальних громад лише 1 складає актові 
записи цивільного стану в електронному вигляді, решта 4 таку діяльність не здійснюють, оскільки їх не 
підключено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Варто зауважити, що державну реєстрацію актів цивільного стану проводять 107 виконавчих органів , з
них в електронному вигляді – 96.

Отже, реформи у сфері реєстрації актів цивільного стану в області в дії.



Якщо вам потрібно записатися на прийом до будь-якого відділу РАЦС,  ви можете
зробити це через Інтернет.  Ви зекономите час,  і не доведеться простоювати в
чергах.

Технічний прогрес надійно увійшов у наше життя.  Тепер,  не виходячи з дому,  через
Інтернет можна записатись на прийом,  тобто здійснити он-лайн запис.  Для зручності
громадян та уникнення черг є можливість записатися на прийом до відділів ДРАЦС  на
будь-який зручний для вас час та день згідно з графіком роботи відділів. 

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення)  управлінь юстиції,  проводять реєстрацію народження,  смерті,
одруження,  розірвання шлюбу, зміни імені,  приймають і розглядають заяви громадян про
внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану
та в установленому порядку зберігають книги реєстрації актів цивільного стану. 
– Запис у режимі он-лайн здійснюється через веб-сайти головних управлінь юстиції.Новий
сервіс набуває дедалі більшої популярності.

Скористатися цим сервісом дуже просто.  Для цього треба зайти на сайт Головного
управління юстиції вашої області.  Знайти розділ «Інтернет-запис ДРАЦС» і посилання на
потрібний районний відділ.  У спеціальному вікні вибрати питання,  з якого потрібно
звернутися (наприклад,  це реєстрація народження чи отримання повторного свідоцтва
про смерть тощо),  потім –  зручну дату й час,  і нарешті ввести своє ім’я,  адресу,  е-maіl  і
телефон.  Декілька хвилин –  і заяву відправлено. 

– Цього ж дня з районного відділу РАЦС прийде підтвердження,  що заяву прийнято.  Тож
заявник може планувати свій час. Адже запис означає, що людина записується на прийом
з приводу подання заяви (наприклад,  про одруження).  Це економить час,  позбавляє
необхідності чекати в «живій черзі»,  однак з’явитися на попередній прийом і власноруч
підписати заяву молодята усе ж таки мусять.

Для реєстрації народжень при собі необхідно мати паспорти батьків,  медичне свідоцтво
про народження та документ, який підтверджує статус дитини. Це може бути свідоцтво про
шлюб, заява матері або заява матері та батька про визнання батьківства. Для реєстрації
розірвання шлюбу необхідно при собі мати рішення суду про розірвання шлюбу.  А якщо
пара хоче розлучитися за взаємною згодою подружжя та не має спільних дітей, то при собі
треба мати паспорти та свідоцтво про шлюб.

Начальник Любомльського р/в ДРАЦС
ГТУЮ у Волинській області                                    Л.П.Станіславчук



Заява про реєстрацію шлюбу через Інтернет!

 
 Шлюб – це одна з найяскравіших подій в житті людини! Це рішення

з’єднати  свої  сердця  та  долі,  є  одним  з  найголовніших  кроків  до

спільного  майбутнього,  яке  засвідчує  серйозність  намірів  ділити

навпіл свята й будні спільного життя!
Згідно Сімейного Кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 
зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Шлюб ґрунтується 
на вільній згоді жінки та чоловіка. Шлюбний вік для жінки та чоловіка  встановлюється у 
вісімнадцять років. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.
При подані заяви про реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення 
своєї особи паспорт або паспортний документ.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію 
шлюбу, зобов’язаний ознайомити наречених з їх обов’язком повідомити один одного про 
стан свого здоров’я, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також роз’яснити їм права 
та обов’язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальністьза 
приховання перешкод до реєстрації шлюбу.
З метою підвищення ефективності роботи відділів ДРАЦС області та якості 
обслуговування громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану упродовж 
2016 року запроваджено функціонування пілотнjuj проектe “Щодо подання заяв у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет”. Наречені можуть 
подати заяву про державну реєстрацію шлюбу в електронній формі,  через мережу 
Інтернет.До пілотного проекту підключені наступні ДРАЦСИ Волині: Луцькиі 
міський,луцький районний, Ново волинський міський та Ківецівський районний відділи 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 
юстиції у Волинській області
Заявники додають до зазначеної заяви відскановані копії паспорта громадянина України, 
паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, 
документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (у разі державної 
реєстрації повторного шлюбу), а також документа (квитанції) про сплату державного мита,
оплату платних послуг (при бажанні їх отримати) при здійсненні платежу без 
використання платіжних систем через Веб-портал.
За наявності бажання зареєструвати шлюб до спливу місячного строку заявники додають 
відскановані документи, що підтверджують поважні причини для цього.
При направленні іноземцем, особою без громадянства заяви про державну реєстрацію 
шлюбу до неї додається відсканована копія документа, що підтверджує законність його (її)
перебування на території України.
Оригінали зазначених документів пред'являються при особистому зверненні 
заявників до відділу ДРАЦС.
    Подання до відділів ДРАЦС звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності 
особистого звернення користувача до відділу та подання ним документів, 
передбачених законодавством.
Ця послуга дозволяє обрати зручну дату та час державної реєстрації шлюбу,  що стане 
черговим кроком  на шлях комфортного та якісного обслуговування громадян.

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/zhyteliu-mista/2014-05-05-07-05-53/hromadska-pryimalnia/2813-zaiava-pro-reiestratsiiu-shliubu-cherez-internet.html


Отже, шановні молодята, користуйтесь послугою електронної подачі заяви для реєстрації 
шлюбу на офіційному сайті Міністерства юстиції України «Електронні сервіси» або за 
адресою dracs.minjust.gov.ua.
Відео інструкція подання заяв у сфері ДРАЦС через мережу Інтернет 
розміщено на сайті Головного територіального управління юстиції у 
Волинській області.

Начальник Любомльського районного
Відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області         Л.П.Станіславчук

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції

та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, 

шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

територіальних органів Міністерства юстиції України, перелік яких визначено в додатку 1 до 

Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та 

судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.11.2015 за № 1419/27864.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його 

особу та подає:

оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в 

установленому порядку;

документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу 

Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру 

апостилів формує заяву, виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх 

у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України 

проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних 

засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням

власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1419-15#n81
http://dracs.minjust.gov.ua/


підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про 

відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції 

України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, 

використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній 

заявником у заяві.

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі 

відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення 

перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності 

відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення 

сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути 

продовжено до 20 робочих днів.
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	 Шлюб – це одна з найяскравіших подій в житті людини! Це рішення з’єднати свої сердця та долі, є одним з найголовніших кроків до спільного майбутнього, яке засвідчує серйозність намірів ділити навпіл свята й будні спільного життя!

