
 

 

 

 
 

Тема 3. Державна реєстрація актів цивільного стану через ЦНАП ТГ  
 
Реєстрація актів цивільного стану в Україні: історична довідка 
Історія реєстрації актів цивільного стану на переважній частині території України сягає у 

глибину віків, у 1722 рік. Саме тоді була введена система метричних книг. Вони були основним 
документом реєстрації актів народження, хрещення, одруження і смерті, і заповнювалися ці книги 
священиком, який і виконував всі пов'язані з цим обряди. 

Історія сучасних відділів державної реєстрації актів цивільного стану України починається з 
20 лютого 1919 року. 

У липні 1934 року органи ЗАГС як відомство, що зберігає найважливішу інформацію щодо 
поточного обліку населення, було включено до структури Народного комісаріату внутрішніх справ, 
відділи називаються бюро 

25 жовтня 1956 року органи ЗАГС виведені із підпорядкування Міністерства внутрішніх справ 
та передані в підпорядкування органів місцевого самоврядування. 

З 1998року по теперішній час відділи ДРАЦС є структурними підрозділами управлінь юстиції. 
На сучасному етапі реєстрація актів цивільного стану проводиться в електронному та 

паперовому вигляді (з 2008р.). На підтвердження державної реєстрації актів цивільного стану 
громадянам видаються свідоцтва встановленого зразка та/або витяги з державного реєстру актів 
цивільного стану.  

Найважливішими нормативно-правовими актами, якими керуються відділи при державній 
реєстрації актів цивільного стану сьогодні, є Сімейний кодекс України ( набрав чинності у 2004 році) 
та Закон України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” (27.07.2010року). 
 

 
Загальна інформація 
Акти цивільного стану — це події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і 

започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних 
прав та обов'язків. 

Державна реєстрація таких подій важлива для охорони особистих немайнових і майнових 
прав громадян, оскільки з цими подіями законодавець пов'язує виникнення, зміну або припинення 
низки найважливіших правових обов'язків. Метою державної реєстрації є встановлення 
безперечного доказу існування таких прав та обов'язків. Тобто для громадянина, акт цивільного 
стану є первинним документом для позначення своїх прав. 

 
Державній реєстрації відповідно до Закону підлягають народження фізичної особи та її 

походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть. 
 
В Україні органами державної реєстрації актів цивільного стану є: 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану; 
-  відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України (після ліквідації територіальних управлінь юстиції);  
-  виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад. 
 



 

 

 Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або 
тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські 
установи України. 

За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, 
державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 
поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем звернення заявника. 

 
Відповідно до розпорядженням Кабінету міністрів України “Про запровадження реалізації 

пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу” від 13 липня 2016 р. № 502-р, Наказу 
Міністерства юстиції України від 22.07.2016 №2247/5 «Про реалізацію пілотного проекту щодо 
державної реєстрації шлюбу» в Україні з’явився новий сервіс у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану –державна реєстрація шлюбу у скорочені терміни, або «шлюб за добу». Якщо  
реєстрація шлюбу у скорочені строки відбувається у приміщенні ЦНАП, це дає можливість надавати 
послуги за моделлю «життєва ситуація», оскільки одночасно можна подати документи для 
оформлення паспорта громадянина України  у формі ID-картки у зв’язку зі зміною прізвища, а при 
отриманні ID-картки - змінити реєстрацію місця проживання. отримати довідку про підтвердження 
місця реєстрації, подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон у зв’язку зі зміною прізвища, тощо. 

 11.10.2017 Кабінет Міністрів України доповнив Перелік адміністративних послуг органів 
виконавчої влади, які надаються через ЦНАП послугами РАЦС (розпорядження КМУ №523).  

29.08.2018 р. було видано Наказ Мінюсту №2825/5 “Про затвердження змін до деяких 
нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” (далі – Наказ). У 
додатку до Наказу визначені адміністративно-територіальні одиниці, в яких здійснюється надання 
послуг РАЦС через ЦНАП. 

 
Територіальні громади, які не потрапили до цього додатку, але бажають надавати послуги 

РАЦС через свої ЦНАП повинні звертатися до Міністерства юстиції з проханням про включення 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці до додатку Переліку. Також потрібно 
підписати узгоджене рішення між ЦНАП (органом, що утворив ЦНАП) та відповідними 
міжрегіональними управлінням юстиції) 

 
До адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, які 

можуть надаватися через ЦНАП відповідно до цього наказу належать: 
- державна реєстрація народження відповідно до ч.1 ст.122 та ч.1 ст. 135 Сімейного 

кодексу України; 
- державна реєстрація шлюбу; 
- державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має 

дітей; 
- державна реєстрація зміни імені; 
- внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання; 
- державна реєстрація смерті. 
 
ЦНАП забезпечує:  
- прийом заяв на отримання відповідних адміністративних послуг; 
- видачу документів за результатами їх розгляду у випадках, передбачених Правилами 

державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. 



 

 

 
Адміністративні послуги з державної реєстрації народження надаються через центри 

надання адміністративних послуг, у разі звернення заявників із заявою, поданою не пізніше одного 
місяця від дня народження дитини. 

 
У разі подання заяви та документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного 

стану, до центру надання адміністративних послуг адміністратор такого центру:  
- роз’яснює умови та порядку проведення відповідної державної реєстрації 
актів цивільного стану; 
- встановлює особу заявника;  
- приймає відповідні документи; 
- формує та реєструє заяву про державну реєстрацію актів цивільного 
стану за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян, крім випадків, передбачених Правилами державної реєстрації актів цивільного стану, на 
якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний 
підпис. 

- забезпечує передачу заяви та документів, необхідних для державної 
реєстрації актів цивільного стану, до відділу ДРАЦС в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці на розгляд та зберігання на підставі акту прийому-передачі ; 
- видає заявнику результат послуги, або відмову у наданні послуги. (в 
даному випадку результат послуги від відділу ДРАЦС отримує адміністратор, або інша, 

уповноважена на це особа, на підставі акту прийому-передачі).  
 
Через ЦНАП можуть видаватися: 
- Свідоцтво про народження та Витяг ДРАЦС про державну реєстрацію 
народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч.1  с. 135 Сімейного 

кодексу України; 
- Свідоцтво про смерть та Витяг ДРАЦС про смерть для отримання 
допомоги на поховання; 
- Висновок про надання дозволу на зміну імені; 
- Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану зі змінами. 
Безпосередньо відділ ДРАЦС видає: 
- Свідоцтво про шлюб; 
- Свідоцтво про розірвання шлюбу; 
- Свідоцтво про зміну імені. 
 
Даний алгоритм надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного 

стану найбільше підходить для обласних центрів та міст обласного значення чи ОТГ, де 
адміністративними центрами є обласні центри та міста обласного значення.  

 
Сервіси у сфері ДРАЦС, які доступні онлайн 
 

       Через веб-портал Міністерства юстиції України  http://dracs.minjust.gov.ua/:може 
проводитися державна реєстрація народження за заявою в електронній формі, що подається 
батьком або матір’ю дитини, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого 
електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, 
який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника. також можна подати: 

http://dracs.minjust.gov.ua/


 

 

- заяву про реєстрацію шлюбу;  
- заяву про розірвання шлюбу (подружжю, яке немає дітей); 
- заяву про зміну імені; 
- заяву про державну реєстрації смерті. 
 
Якщо батьки або один з них бажає отримати послуги, передбачені Порядком надання 

комплексної послуги «єМалятко», заява формується за допомогою програмного забезпечення 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в якій додатково   зазначаються відомості 
про послуги, що бажають отримати батьки чи один із них: 

- внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного 
реєстру; 
- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; 
- реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 
- реєстрація місця проживання дитини; 
- призначення допомоги при народженні дитини; 
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів; 
- видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 
 
Обирається одна, декілька або усі послуги та спосіб інформування про результати надання 

послуг - sms-повідомлення або повідомлення на адресу електронної пошти з обов’язковим 
зазначенням номера мобільного телефону чи адреси електронної пошти. 

 
Особливості організації надання послуг ДРАЦС через ЦНАП ОТГ  сільських, селищних, 

міських (крім міст обласного значення) рад їх віддалених робочих місць, та територіальних 
підрозділів 

 
Сільські, селищні, міські ради, які раніше вже надавали послуги РАЦС можуть  це робити 

через ЦНАП завдяки розміщенню у ЦНАП секретарів сільських, селищних рад, чи спеціалістів з 
відповідними повноваженнями або наділити такими повноваженнями адміністраторів ЦНАП. В 
останньому випадку сільський, селищний, міський голова видає відповідне розпорядження і у 
посадову інструкцію працівника, наділеного відповідними повноваженнями, вносяться зміни 

У разі, коли ЦНАП утворено як структурний підрозділ (виконавчий орган) місцевої ради, то у 
Положенні про ЦНАП зазначається, що ЦНАП є органом реєстрації. 

При виконанні повноважень з надання послуг ДРАЦС старостою, в Положенні про старосту 
зазначається, що староста здійснює реєстрацію актів цивільного стану та виконує обов’язки 
адміністратора. 

 
Особливості нумерації /обліку актових записів цивільного стану та бланкової продукції в 

ТГ на віддалених робочих місцях та територіальних підрозділах 
 
Нумерація актових записів цивільного стану кожного виду державної реєстраціїє є 

наскрізною, починається з першого номера і ведеться послідовно протягом року з 1 січня до 31 
грудня включно. 

Проблемно, коли реєстрація актів цивільного стану здійснюється в ТГ на віддалених робочих 
місцях адміністраторів (у старостатах). В такому випадку, нумерацію актового запису потрібно 
погоджувати. Наприклад, у Зимнівській ТГ Волинської області нумерація актового запису 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#n19


 

 

погоджується з уповноваженою посадовою особою у центральній садибі ТГ та ведеться спеціальний 
журнал «Нумерація актових записів».  

Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі 
сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради одержує бланки свідоцтв у 
відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління 
юстиції за видатковою накладною з розрахунку не більше місячної потреби. Про видачу та 
отримання бланків свідоцтв здійснюється запис у книгах обліку бланків свідоцтв про державну 
реєстрацію актів цивільного стану, що заповнюється як у частині оприбуткування, так і витрачання. 

 
Наприклад, у Зимнівській ТГ, керуючий справами виконкому: 
- отримує бланки свідоцтв у Володимир–Волинському міськрайонному відділі ДРАЦС 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та вносить відповідні записи в 
«Журнал обліку бланків свідоцтв про ДРАЦС» в частині оприбуткування; 

- видає бланки свідоцтв старостам або іншим уповноваженим посадовим 
особам на віддалених робочих місцях, про що вносить запис у «Журнал обліку бланків 

свідоцтв про ДРАЦС» в частині витрачання; 
 
Уповноважені особи ВРМ: 
- отримують бланки свідоцтв і вносять відповідні записи в частині оприбуткування в 

«Книгу обліку бланків свідоцтв про народження», в «Книгу обліку бланків свідоцтв про шлюб», та в 
«Книгу обліку бланків свідоцтв про смерть»; 

- при настанні певної події, вносять відповідні записи у ці книги в частині витрачання; 
- в останній день місяця здають керуючому справами «Звіт про витрачання бланків 

свідоцтв» та «Реєстр виданих бланків свідоцтв».  
 

       Керуючий справа виконавчого комітету Зимнівської ТГ на початку наступного за звітним 
місяця подає у відповідний відділ ДРАЦС «Звіт про витрачання бланків свідоцтв», «Реєстр виданих 
бланків свідоцтв» та отримує необхідну кількість свідоцтв. 

Слід зауважити, що виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного 
значення) рад складають актові записи цивільного стану в електронному вигляді у порядку, що 
затверджується Міністерством юстиції України, друкують їх на паперових носіях та не пізніше 3 
числа наступного за звітним місяця передають до відповідного відділу ДРАЦС. 

 
Типові проблеми: 
1. Недосконалість механізму надання послуг РАЦС через ЦНАП  визначений в наказі Мінюсту 

від 29.08.2019 № 2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану». Зокрема, надання послуг з реєстрації народження чи 
смерті передбачає  2 візити до ЦНАП та потребує тривалішого очікування результату, а 
безпосередньо у відділі ДРАЦС ці послуги надаються невідкладно. Окрім того, потрібно забезпечити 
фізичну передачу документів від ЦНАП до РАЦС та у зворотному напрямку. Тобто, при існуючому 
механізмі витрачається більше часу і ресурсів.  

Інтегрувати послуги РАЦС у ЦНАП можна шляхом розміщення відділі ДРАЦС у приміщенні 
ЦНАП (або в одному приміщенні з ЦНАП).  Це дозволяє за один візит отримати комплекс послуг: 
зареєструвати народження дитини, її місце проживання, подати документи для отримання 
державної допомоги та оформити багатодітність (при народженні 3-ї дитини).   

2. Після створення ТГ послуги РАЦС надаються переважно в адміністративних центрах ТГ і 
може припинитися їх надання  у старостинських округах, що значно погіршує територіальну 



 

 

доступність до цих послуг. Причинами цієї проблеми є неврегульованість діючих  нормативно-
правових актів у сфері РАЦС до потреб ТГ. Це стосується, зокрема, системи зберігання та обліку 
бланків свідоцтв, та наскрізної нумерації актових записів цивільного стану в межах кожного ОМС, 
що складно реалізувати в ТГ.  

Однак, є приклади надання послуг РАЦС через старостати, зокрема у Зимнівській ТГ 
Волинської області. Проте практичний досвід їх надання потребує покращення. 

3. Надмірність процедури, складність умов для швидкого надання цих послуг (засвідчування 
актових записів двома підписами- керівника та посадової особи, яка провела державну реєстрацію 
актів цивільного стану, та посвідчення свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану 
печаткою та підписом керівника органу, що його видав). 

4. Неузгодженість гафіків роботи відділів ЦНАП та РАЦС. 
5. Небажання втрати повноважень посадовими особами, особливо в ТГ, де повноваження у 

сфері надання послуг ДРАЦС передаються безпосередньо до ЦНАП і надаються адміністраторами.   
 
 

 


