
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Власівської селищної ради 

від 25 вересня 2013 № 69 

  

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ 

 

ДЕРЖАВНА  РЕЄСТРАЦІЯ  НАРОДЖЕННЯ  ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ   

ТА  ЇЇ  ПОХОДЖЕННЯ (З  ВИДАЧЕЮ  ДОВІДКИ   

ПРО  ПРИЗНАЧЕННЯ  ДОПОМОГИ  ПРИ  НАРОДЖЕННІ  ДИТИНИ) 

(назва адміністративної послуги)   

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

   

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

27552, смт Власівка м.Світловодська 

Кіровоградської області, вул.Першотравнева, 59 

каб.№ 3 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - четвер   з   7-30 до 16-45 

п’ятниця     з   7-30 до 15–30 

 обідня перерва    з 12-00 до 13-00  

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел.(05236)53469 ;факс:(05236)52454, 53471;  

e-mail: rada-vlasovka@at.ua 

http://rada-vlasovka.at.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 1.Сімейного кодексу України, гл.12, ст.121-140 

2.Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.38 

3.Закон України „Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану”, ст.13     

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Правила державної реєстрації актів цивільного 

стану в Україні, 18.10.2000 № 52/5, гл.1 розд.ІІІ 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 
- 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Медичне свідоцтво про народження або медична 

довідка про перебування дитини під наглядом 

лікувального закладу, або лікарське свідоцтво про 

перинатальну смерть  



9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1.Письмова або усна заява* батьків чи одного з них 

не пізніше одного місяця від дня народження 

дитини 

2.У разі смерті батьків, або з інших причин – за 

заявою родичів, інших осіб, уповноваженого 

представника закладу охорони здоров’я, в якому 

народилася дитина чи в якому вона перебуває. 

3.Паспорти батьків, або паспорт заявника       

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто заявником або уповноваженою особою 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

  У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 
- 

11.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 

11.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 
- 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 1 дня 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1.Суперечить вимогам законодавства України 

2.Звернулася недієздатна особа або особа, яка не має 

необхідних для цього повноважень 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

!.Свідоцтво про народження дитини 

2.Довідка про призначення допомоги при народженні 

дитини 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявниками або за дорученням іншою 

особою  

16. Примітка   

  

*також до інформаційної картки додається форма заяви. 

 

Розробив:  

Спеціаліст з державної реєстрації  

актів цивільного стану громадян                                                              Г.К.Ільєвська 



До  Власівської селищної ради  

міста Світловодська  

Кіровоградської області__________ 

(назва органу державної реєстрації 

актів цивільного  стану) 

від ______________________________ 

(прізвище, власне ім’я, 

_________________________________ 

по батькові заявника) 

 

Місце проживання ________________ 

 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

про державну реєстрацію народження 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

 

 Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести 

відомості про батька до актового запису про народження дитини 

 

________________________________________________________________________________ 

(прізвище, власне ім’я, по батькові) 

 

 У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище, громадянство батька за 

прізвищем, громадянством матері і вказати таке його власне ім’я та по батькові:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________20____ р.                                                   Підпис_____________________ 

 

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заяву прийнято "____" ___________ 20__ р. 

та зареєстровано в журналі за N _________ 



До  Власівської  селищної  ради 

 

від  _____________________________ 

   (прізвище, власне  ім'я, по батькові ) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА 

чоловіка та дружини про невизнання чоловіка батьком дитини 

 

 Я __________________________________________ не визнаю себе батьком дитини,  

                        (прізвище, ім’я по батькові чоловіка) 

народженої ____________________________ моєю дружиною _________________________ 

               (число, місяць, рік народження дитини)                                        (прізвище,  

______________________________________________________________________________ 

ім’я по батькові дружини) 

         

Паспорт:________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________ 

     

 Я_______________________________________________ підтверджую, що мій чоловік 

                      ( прізвище, ім’я по батькові дружини) 

______________________________________ не є батьком народженої ____________________ 

    (прізвище, ім’я по батькові чоловіка)                                                            (число, місяць,  

                                                                                                                       рік народження дитини) 

 мною дитини.   

            

 Паспорт:__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                              

  

"____"________________ 20____ р.                                 Підпис: __________________________ 

 

                                                                                              _________________________________ 

 

 

Заяву прийнято "____" ___________ 20__ р. 

та зареєстровано в журналі за N _______ 



До Власівської селищної ради 

міста Світловодська 

Кіровоградської області_________ 

(назва органу державної реєстрації 

актів цивільного стану) 

 

від_____________________________ 

            (прізвища, власні імена, 

________________________________ 

                по батькові батьків) 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

З А Я В А 

матері та батька дитини про визнання батьківства 

 

Я,_______________________________________________________________________, визнаю  

(прізвище, власне ім’я, по батькові) 

 

себе батьком  ____________________________________________________________________,  

(прізвище, власне ім’я, по батькові дитини) 

 

який(а) народився(лась) ___________________________________________________________   

 (число, місяць, рік) 

у ______________________________________________________________________________ 

.(прізвище, власне ім’я, по батькові) 

Я,______________________________________ __________________________________, мати  

     (прізвище, власне ім’я, по батькові при державній реєстрації народження дитини)  

________________________________________________________________підтверджую, що 

                   (прізвище, власне ім’я, по батькові дитини) 

 ______________________________________________________________є його (її) батьком. 

                           (прізвище, власне ім’я, по батькові) 

 

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про 

батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо 

вказати за власним іменем батька ___________________________, присвоїти їй прізвище 

батька ______________________________________, виправити дошлюбне прізвище матері з 

__________________________на шлюбне прізвище ______________________________, яке 

взяте при державній реєстрації шлюбу з батьком дитини, та видати свідоцтво про 

народження дитини. 

 

Про себе повідомляємо: 

         

 Б А Т Ь К О М А Т И 

1. Прізвище 

 

  

2. Власне ім’я 

 

  



3. По батькові 

 

  

4. Дата народження 

 

  

5. Громадянство 

 

  

6. Місце проживання 

       (повна адреса) 

 

 

 

 

 

  

7. Назва документа, що 

посвідчує особу: паспорт 

або паспортний документ 

(серія, номер, яким 

органом і коли виданий) 

 

  

8. Якщо батьки дитини 

перебувають у шлюбі, 

вказати місце державної 

реєстрації шлюбу, номер та 

дату складання актового 

запису про шлюб 

 

  

 

До заяви додаємо:                

                                ______________________________________________________________ 

(перелік документів)                    

                                ______________________________________________________________ 

   

                                ______________________________________________________________ 

 

 

 

Підписи батьків: 

 

 

 

Батько_________________________                                    Мати __________________________ 

 

 

__________________________ 

          (число, місяць, рік) 

 
 


