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РІШЕННЯ 

. Інформація пр.о роботу відділу реєстрації актів 
Гцившьного стану МІськрайонного управління юстиції І 

За~авши інфОР~~ заступн~а ~ачаль~а міськрайонного управління 
romщu - ~а:альника BIДД~ pe~cтp~ axnв цившьного стану Мanьченко Л.В. про 
роботу в1ДДUIY peєcтpaцu акпв цившьного стану міськрайонного управління 
юcnщіі за період з 01.01.07 по 31.08.07, керуючись CТ.2S Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядУВання вУкраїні", міська рада 

вирішила: 

1. Інформацію заступника начальника міськрайОJDIОГО yfipавління юстиції -
начаЛьНJШl відділу реєстрації aкriв цивільного стану Мanьченко Л.В про роботу 
відділу реєстрації aкriв цивільного стану міСЬКР8Йонного управління юстиції за 
період з 01.01.07 по 31.08.07 взJlТИ до відома (додається). 
2. Роботу відділу реєстрації axriв цивільного стану міськрайонного управління 
ЮСТИЦіЇ визнати задовільною. . . 
3. Клопотати перед обласним ~iддinOM юстиції щодо збільшення штату ПРац1ВНИJOВ 
BЇДДiny У зв'язку зі збільшеНИJIМ навантаження. .... . 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на поСТ1йВУ КОМІСUO з питань 
законності та правопорядку. 
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Інформація 
щодо роботи відділу реєстрації актів . 

Броварського міськрайонного уп ЦИ~ІЛЬНОГО стану 
• І равЛ1ННЯ юстиції 

за 8 МІСЯЦІВ 2007 року 

Відділ реєстрації актів цивільного стану Броварського м'IСЬК оо 
• оо. ( • " раионного 

УправЛІННЯ ЮСТИЦІ І надалІ - ВІДДІЛ) було створено на 
• • оо. У" . виконання наказу 

MIHICTe~CTBa ЮСТИЦl1. KpaIН~. ВІД 04.10.2004р. N!! І І 2/5 "Про створення 
міськраионних упраВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ" . 

.. Відділ у своїй діЯЛЬНОСТі .. Kepyєтьc~ Конс:итуцією України, законами 
УкраІНИ, актами През~~ента УкраІНИ та.~аб1Нету МІністрів України, нормативно
правОВИМИ актами МІНІстерства ЮСТИЦll України, Головного управліННЯlOстиції 
у Киівській області, Броварського міськрайонного управління юстиції, 
Положенням про відділ реєстрації актів цивільного, іншими нормативно
правовими актами. 

Відділ є місцевим органом Міністерства юстиції України, ним СТВОрІОСТЬСЯ 
та йому підпорядковується, а також підпорядковується Головному управліННІО 
юстиції у Київській області і входить до складу Броварського міськрайонного 

управління юстиції. 
Робота відділу за звітний період була спрямована на виконання вимог ст. 5 

Закону У країни "Про органи реєстрації актів громадянського стану", дотримання 
норм чинного законодавства, підвищення рівня обслуговування громадІН. 

Безпосередньо у відділі працюють начальник відділу, його заступник, 4 
ГОловних та один провідний спеціалісти., . 

Крім того, відділу підпорядковуються посадові осо~и 23. ВИК~НКОМІВ 
сільських та 3 селищних рад району, відповідальні за реєстрацІЮ аКТІВ ЦИВІЛЬНОГО 

стану. ... К" '" б . 
З . . Головного управління ЮСТИЦll У И1ВСЬКІИ О лаСТІ 
гІДНО з рекомендаЦІЯМИ . ії Ха 33/24 від 

та наказу Броварського міськрвйонНОГО управЛІННЯ. ~стиц -
06.04.2007 року затверджено наступнИЙ графік роботи ВІДДШУ: 

Працює з 9-00 до 18-00 
обідня перерва з ІЗ-ОО до 13-45 
вихідний день: He.дi~. . ийом звітів від виконкомів сільських та 
Перші три роБОЧІ ДНІ МІСЯЦJI - пр 

селищних рад району. альником відділу проводиться -
Особистий прийом громадян нач 

середа з 9-00 дО ІЗ-ОО. .. _ п'ятниця ~ 9-00 до 13-00. 
Заступником начальника ВІДД1ЛУ ії актів цивільного стану: 
Прийом громадян з питань pe~cтp:. субота з 9-00 до 16-00; 
понеділок вівторок, середа, п яти , 
четвер - Р~бота з документами; оо 

. анітарнИИ день. . ... 
останній день МІСЯЦЯ - С итань реєстрації смеРТІ ЗДІИСНІОЄТЬСЯ 
Крім того, прийом гро~адян ~ .П від виконкомів сільських та селищних 

відділом також і в період прииОМУ ЗВІТІВ 
рад. 



За вищевказаний період відділом ... 
811КОНКОМами сільських та селищних р реєстраЦl1 актів цивільного стану та 
цивільного стану та темп росту в порі:Я~:іе~строван~ 4541 (4~73) + 468 актів 
року складає 111,49%. аналопчним пеРІОДОМ минулого 

В тому числі безпосередньо в· . 
Цltвільного стану, а саме: ІДДІЛОМ зареєстровано 2602 (2357) + 245 актів 

- про народження- 778 (659) + 119; 
- про смерть - 709 (648) + 61; 
- про шл~б - 577 (521) + 56; 
- про РО~ІРВ~ННЯ. шлюбу - 465 (446) + 19; 

про ЗМІНУ IMeНl- 43 (58) -15; 
- п?о пон?влен.ня ак:гових записів - 30 (25) + 5, 

що в ПОРІВНЯННІ З ВІДПОВІДним періодом минулого року більше на 10,39010; 
роз~лянуто 186 справ про унесення змін, доповнень до актових записів 
ЦИВІЛЬНОГО стану, що на 7,93% ~енше в поріВНJIнні зі звітним періодом минулого 
року, вик~нано 7 (13) CYДOB~ РІШ~НЬ про усиновлення (удочеріння), видано 349 
(~56) ДОВІДок про реєстраЦІЮ аКТІВ цивільного стану та 41 (31) довідку про 
СІмейний стан, що на 32,25% більше ніж за 8 місяців 2006 року. 

Крім того, за звітний період відділ ПРИЙНJIВ та розгЛJIНУВ 3748 (3433) заяв 
на народження, визнання батьківства, шлюб, РQзірванНJI шлюбу, зміну імені, 
внесення змін та доповнень до актових записів цивільного стану, поновлення 
актових записів цивільного стану, видачу повторних свідоцтв, довідок про 
реєстрацію актів цивільного стану та про сімейний стан, що в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року більше на 9,17%. 

На виконання вимог статті 212-1 Кодексу про адміністративні 
правопорушення відділом за 8 місяців 2007 року складено 53 протоколів про 
адміністративні правопорушенНJI. 

Про реєстрацію актів цивільного стану видано 5795 бланків свідоцтв. За 
аналогічний період минулого року видано 5683 бланків свідоцтв. 

За 8 місяців 2007 року загальна сума державного мита, стягнутоro за 
реєстрацію актів цивільного стану склала 7636 грн. 77 коп., а за 8 місяців 2006 
року - 6912 грн. 55 коп. або більше на 10,47%. 

Крім того, відповідно до наказу Киівського обласного упрaвnінНJI юстиції 
Н!! 164/07 від 10.11.2006 року відділ надає гром8Д)ІНВМ додаткові платні послуги 
правового та технічного характеру. Так, за 8 місяців 2007 року цих послуг надано 
в розмірі 69809 грн. 50 коп. та темп зростaнНJI в порівнянні з 8 місяцями 2006 
року складає 172,38 % {40496 грн. оо К?П.~. (для дoдaT~OBoi інформації: платні 
послуги до створення міськрайонного ВІДДІЛУ за 2004 рІК склали 28879 грн. ОО 
коп., в т.ч. по рnііОllНОМУ відділу - 8987 грн. 50 коп.; по міському відділу -
19891 грн. 50 коп.). Тобто за звітний період вони зросли в 1,4 рази. 

За 8 місяців 2007 року до відділу надійшло вхідної кореспонденції 1644 та 
відправлено вихідної кореспонденціі 2981, що більше ніж за аналогічний період 
минулого року відповідно на 11, 68% та на 7,85%. 

Ріст вищенаведених показників за 8 місяців 2007 року складає в 
середньому 7,89 - 32.5 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
підтверд)кують про збільшення навантаженНJI на працівників відділу, але 
ПlIТnllllЯ щодо переглядУ штатногО РОЗПІІСУ не ВllріШУ10ТЬСЯ ні на ЯКОI\IУ 

ріВІІі. 



За 8 місяців 2007 року над· оо 
,1ІІ'ОJlКОМУ Броварської міської ради І:::ша одна ,скарга на роботу відділу 

Заявниця та ії чоловік бу'"и' а є неОбrpунтованою. до 
•• • JI зареєстрован· . 

короджена в МІСТІ КИЄВІ ТО їй бу'". І В м.ЗапОРІЖЖJI а дитина 
, JIO ВІДМовлено в ...' 

рекомендовано звернутись дпя реєс ... реєстраЦll народження та 
..... траЦIІ народжен 

реєстраЦIІ аКТІВ ЦИВІЛьного стану міста З. ~я дитини до відділу 
Так як, відповідно до п 2 1 П аПОРІЖЖЯ або МІста Києва. .. равил реєстр ... . 

Украіні, затверджених наказом МІ·НI·сте аЦll аКТІВ цивільного стану в 
рства IОСТИЦ ... У .. . 

Ne 52/5 (у редакції наказу МіН'ІОСТУ Україн 18 11 ~ кра1НИ ВІД 18.10.2000 року 
народження дитини провадиться за місц и . . ООЗр. за Н!! 140/5) реєстрація 
проживання ії батьків чи одного з них. ем народження дитини або за місцем 

Заяву про реєстраціlO народження и 
невідкладно, але не пізніше одного місяця з д тини батьки зобов'язані подати 

Х дня народження дитини 
очеться звернути увагу на те, що: . 

- на реєстрацію народження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі 
витрачається ~ 40 ХВ. (надання консультації, перевірка документів дpy~ 
заяви, актового з~ису, довідки на допомогу, свідоцтва, запис в ~нигу 
занесення до алфавІТУ); , 

- на реєстрацію народження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі та 
хочуть ~РИСВОїТИ дитині побутове ім'я, витрачається ::=: 50 ХВ. 
ПРИСУТНІСТЬ обох батьків в цьому випадку обов'язкова· . ' 

- на реєстра~IЮ ~ародження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі та 
мають рІЗНІ ПРІзвища, витрачається ~ 50 ХВ. Присутність обох батьків в 
цьому випадку обов'язкова; 

- на реєстрацію народження дитини, мати якої не перебуває у ШЛlобі, 
витрачається ~ 40 ХВ.; 

- на реєстрацію народження дитини з одночасним визнанням батьківства 
витрачається ~ 1 ГОД. Присутність обох батьків в цьому випадку 
обов' язкова; , 

- на реєстрацію народження дитини, батьки якої іноземні rpомадяни та 
перебувають у ІШПОбі, витрачається::=: 1 год. 20 ХВ.; 

- на видачу посвідчення та подарунка витрачається = 15 ХВ.; 
- на реєстрацію смерті витрачається = 35 ХВ.; 

на реєстрацію розірвання UШІобу витрачається = 40 ХВ.; 
_ на подачу заяви про зміну імені, внесення змін, доповнень до актових 

t1 • 

записів цивільного стану, поновлення актових запиСІВ витрачається::=: 1 
ГОД. (надання консультації, перевірка документів, пошук актових записів 
в архіві, виготовлення копій актових записі~, завірка дoкyмe~TiB,. ДPY~ 
заяви, а потім друк актовогО запису, ПОВІД~млеНJI про . ЗМІНУ IM.eНl, 
свідоцтва внесення змін до актових запИСІВ, друк СВІДоцтв ПІСЛЯ 

внесення ;мін, занесення до алфавіту). 
Внаслідок цього, в середньому за одии день відділом приймається 

ЛlOдей по реєстрації: 

- народження - 10' 
- смерті-В 

- wnюбу-25 
- розірвань шnюбу- 10 
- зміну імені - 5 



• поновлення .актових заПисів - 5 
• внесення ЗМІН, ДОПОвнень до 

. актових запис· . • по питанню видаЧІ повторних· ІВ ЦИВІЛЬного стану - 4 . СВІДОЦтв - 15 
• по питанню видаЧІ довідок пр . 
В ' о реЄстраЦІЮ акті . 

зв язку з внесенням змін дО С· оо В ЦИВІЛЬНОГО стану - 8 
громадин в будь-якому державному oplгaMe~HOГO кодексу щодо реєстрації шлюбу . . НІ реЄстрац ... . . 
ВJlбором, ВІДДІЛ за 8 місяців 2007 року 11 аКТІВ ЦИВІЛЬНОГО стану за іх 
місцем реєстрації їх проживання щ зареєстрував 55 ШЛlобів громадян Не за 

. , о складає 9 53СИ • •• • 
заредєстрованих шл~бl.В безпосередньо відділом. ' о ВІД загалЬНОІ КІлькості 

о того )1( до ВІДДІЛУ ПРИХОдяТь гр . 
довідками про вагітність нареченої ом~ни, якІ проживають у місті Києві, з 
зареєструвати тільки в грудні місяці 20;; ІХ Ш:б .В ~iCTi Києві можуть 
здіЙСНIОЄ реєстрацію шлюбу. року. е ВІДДІЛ скорочує термін та 

Одночасно, відділом безкоштовно прово итьс ... 
час реєстрації шлюбу, хоча в місті Києві д JJ ~~передН1И запис на день та 
в розмірі 20 грн. за попередНlИ запис проводиться оплата 

Також, перші ~и робочі дні відділом приймаються звіти від сільських та 
с~ищних рад раиону та видаються бланки гербових свідоцтв секретарям 
СІЛЬСЬКИХ та селищних рад. 

Крім того працівниками відділу надаються консультації 
особисто та по телефону. громадянам 

Заступником відділу ведеться ще й аналітична робота. 
Робота відділу Головним управлінням 10стиції у Київській області 

визначен~ із 28 відділів реєстрації актів цивільного стану області, найкращою. 
Про Це СВІдчать накази Головного управління юстиції у Київській області щодо 
стажування у відділі керівників наступних відділів: 

- Бориспільського міськрайонного управління юстиції; 
- Березанського міського управління юстиції; 
- Васильківського міськрвйонного управління юстиції; 
- Фастівського міськрвйонного управління юстиції. 
Не залишається поза увагою відділу підвищення діловоі кваліфікації 

п~аці~ників органів реєстрації актів цивільного стану району. Так, протягом 8 
МІСЯЦІВ 2007 року відповідно до плану роботи було проведено 20 нарад-семінарів 
по Вивченню сімейного законодавств&, та пройшли стажування у відділі 7 
Посадових осіб виконкомів сільських та селищних рад, відповідальних за 
реЄСтрацію актів цивільного стану. ~ 

В минулому році значна увага придimшась аналітичній роботі. Так, 
відділом підготовлено 7 узагальнених аналізів, які охоплюють всі н~рямки 
Д~bHOCTi органів реєстрації актів цивільного. стану. ВСі .. ~алізи доведені ~o 
В!дома Броварського міськрайонноro управлІННЯ ЮС~~Ц~І І пос~ових ОСІб 
СІЛЬСьких та селищних рад для застосування в практиЧН1и ДІЯЛЬНОСТІ та детально 

ОПрацьовані на нарадах при голові райдержадміністрації з головами сільських та 
селИЩних рад. . ... 

з метою здійснення постійного ДІЄВОГО контролю за Д1ЯЛЬНІСТ10 органІВ 

реЄстрації актів цивільного стану відділом за 8 місяців 2007 року було перевірено 
7 ВИконкомів сільських та селищних рад. 

Певна робота проводилась відділом щ~~о іНформуван~, гр~мадян про 
ПОРядок реєстрації актів цивільного стану, ІХ прав та обов ЯЗКІВ, шляхом 



... 'еККИ роз"исиеиь на стендах в приміщенні відділу та виконкомах сільських 
fllJЗМ'~ ... • .. • "Н r- lіUl.НИХ рад, в МlськраИОНН1И газеТІ ове життя" висвітлено 4 CTani та 
18 cen озвучено 4 виступи на передачах Броварського міськрайонного 
6ynO 
раДіомовленни. 



Q/, I~ 
,', Jf,P' 

-" Л) І м· . 
~ lСЬКОМУ ГОЛОВІ 

11t. 09 fY1-
поДАННЯ 

Антоненку в.о. 

Відповідно до протоко ьного доручення сесії Броварської міської ради 
від 23 серпня 2007 року просимо включити до порядку денного чергової 
сесії Броварської міської ради питання: «Звіт про роботу відділу реєстрації 
актів цивільного стану міськрайонного управління юстиції». 

Заступник начальника 

міськрайонного управління юстиції -
начальник відділу реєстраціі aAJ~ .... ~-r;-с;...-о'ІІ~~ 
актів цивільного стану 

-------_. --
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