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Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження 

1. Порядок та спосіб 

подання документів 

     Особисто батьки дитини чи один з них, а в разі смерті батьків або у разі, 

якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження – родичі, 

інші особи. 

      

      Заява може бути подана за місцем народження дитини або за 

зареєстрованим місцем проживання її батьків чи одного з них в межах 

Кременчуцької міської територіальної громади. 

 

     Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня 

народження дитини зареєструвати народження дитини в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

      Реєстрація народження здійснюється виключно за місцем проживання 

батьків:  

- дітей, які народилися в експедиції або в іншій віддаленій місцевості - за 

місцем проживання батьків чи одного з них не пізніше одного місяця з дня 

їх повернення; 

- дітей, які народилася під час перебування матері на морському, 

річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі - 

за місцем проживання батьків чи одного з них. 

     За заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій 

території України або переселилися з неї, державна реєстрація актів 

цивільного стану здійснюється за місцем звернення заявника. 

     У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 

відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом 

державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника. 

Категорії заявників: 

-  Батьки дитини перебувають у шлюбі:  

- мають спільне прізвище (батьки, один з них, родичі або інші особи); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
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-  мають різні прізвища (батьки разом, у разі відсутності одного з них 

заяву подає представник, повноваження якого мають бути засвідчені 

нотаріально). 

-  Батьки дитини не перебувають у шлюбі (звертаються батьки дитини, 

один з них, інша особа. 

       У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із 

батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається за 

заявою матері та батька дитини про визнання батьківства, поданою через 

представника, повноваження якого мають бути засвідчені нотаріально, або 

надісланою поштою за умови її нотаріального посвідчення). 

-  Мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви подружжя 
(мати дитини, інша особа). 

-  Мати, яка не перебуває у шлюбі з батьком дитини  померла або її місце 

проживання/перебування невідоме, а батьківство не встановлено 

(родичі). 

- Мати дитини перебуває у зареєстрованому шлюбі, але заявляє, що її 

чоловік не є батьком дитини (подружжя та особа, що визнає себе батьком 

дитини.  

      Якщо чоловік, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю 

дитини, не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, 

що він не є батьком дитини, справжність підпису на якій має бути 

нотаріально засвідченою, може бути подана через представника або 

надіслана поштою). 

-  Дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення 

шлюбу (визнання його недійсним): 

- мають спільне прізвище (батьки, один з них, родичі або інші особи); 

- мають різні прізвища (батьки дитини, у разі відсутності одного з них 

заяву подає представник, повноваження якого мають бути засвідчені 

нотаріально). 

-  Дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення 

шлюбу внаслідок смерті чоловіка (мати дитини, інша особа. 

     Якщо батьком дитини визнає себе інша особа походження від батька 

може бути визначено за спільною заявою батьків про державну реєстрацію). 

-  У паспорті чи паспортному документі матері зазначене її дошлюбне 

прізвище, а за даними актового запису вона обрала прізвище чоловіка 

(батько та/або мати дитини, інша особа). 

-  Реєстрація народження у випадку встановлення режиму окремого 

проживання подружжя: 

- мають спільне прізвище (батьки, один з них, родичі або інші особи); 
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- мають різні прізвища (батьки дитини, у разі відсутності одного з них 

заяву подає представник, повноваження якого мають бути засвідчені 

нотаріально). 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

-  Батьки дитини перебувають у шлюбі.  

-  Батьки дитини не перебувають у шлюбі. 

-  Батько та/або мати дитини  не досягли 18-річного віку. 

-  Народження дитини в експедиції або в іншій віддаленій місцевості. 

-  Народження дитини під час перебування матері на морському, 

річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному 

засобі. 

-  У паспорті чи паспортному документі матері зазначене її дошлюбне 

прізвище, а за даними актового запису вона обрала прізвище чоловіка:  
1.  Заява встановленого зразка; 

2. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків 

(одного з них); 

3. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт 

народження дитини; 

4. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у 

разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а 

іншою особою; 

5. Документ про шлюб батьків – якщо батьки перебувають у шлюбі; 

6. Нотаріально засвідчена заява про державну реєстрацію народження 

дитини та довіреність – у випадку відсутності батька та/або матері при 

державній реєстрації народження (батьки не перебувають у шлюбі, батьки 

мають різні прізвища). 

-  Батьки/один з них є іноземцям: 

1.  Заява встановленого зразка; 

2. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків 

(одного з них); 

3. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі 

якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою 

особою; 

4. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт народження 

дитини; 

5. Документ про шлюб батьків – якщо батьки перебувають у шлюбі; 

7. Нотаріально засвідчена заява про державну реєстрацію народження 

дитини  та довіреність – у випадку відсутності батька та/або матері при 

державній реєстрації народження (батьки не перебувають у шлюбі, батьки 

мають різні прізвища). 

Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної 

реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську 

мову, засвідченими в установленому порядку. 

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на 

посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за 

законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без 
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громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

-  Мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви 

подружжя: 

1.  Заява встановленого зразка; 

2. Паспорт або паспортний документ, що посвідчують особу матері; 

3. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі 

якщо державна реєстрація народження проводиться не матір’ю, а іншою 

особою; 

4. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт народження 

дитини. 

-  Мати, яка не перебуває у шлюбі з батьком дитини  померла або її місце 

проживання/перебування невідоме: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Паспорт або паспортний документ заявника; 

3. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт 

народження дитини. 

 

-  Мати дитини перебуває у зареєстрованому шлюбі, але заявляє, що 

її чоловік не є батьком дитини: 

1. Заява встановленого зразка; 

2.Паспорти або паспортні документи, що посвідчують  подружжя 

(батьків)  та особи, що визнає себе батьком дитини; 

3.Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт народження 

дитини; 

4. Документ про шлюб батьків. 

 

     Якщо чоловік, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, 

не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів цивільного 

стану для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, що він не є 

батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально 

засвідченою, може бути подана через представника або надіслана поштою. 

Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально 

посвідченій довіреності. 

-  Дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення 

шлюбу (визнання його недійсним): 

1.  Заява встановленого зразка; 

2. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків – 

при зверненні колишнього подружжя; 

3. Паспорт або паспортний документ матері – при зверненні матері 

дитини; 

4. Паспорт або паспортний документ, що посвідчують особи колишнього 

подружжя та особи, що визнає себе батьком дитини – у разі відмови 

колишнього чоловіка від батьківства та визнання батьківства іншою особо; 

5. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт народження 

дитини; 

6. Рішення суду про розірвання шлюбу; свідоцтво про розірвання шлюбу; 

рішення суду про визнання шлюбу недійсним або висновок відділу 
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державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового 

запису про шлюб, який є недійсним. 

      Якщо чоловік, який перебував у зареєстрованому шлюбі з матір'ю 

дитини, не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, що 

він не є батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально 

засвідченою, може бути подана через представника або надіслана поштою. 

Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально 

посвідченій довіреності. 

 

     Якщо мати дитини під час державної реєстрації народження заявляє, що 

її колишній чоловік не є батьком дитини, і у зв'язку з цим просить не 

вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, її 

прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка 

та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього 

чоловіка) батьком дитини, а також спільної заяви батьків про державну 

реєстрацію народження. 

 

-  Дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення 

шлюбу внаслідок смерті чоловіка: 

1.  Заява встановленого зразка; 

2.  Паспорт або паспортний документ матері; 

3. Паспорт або паспортний документ заявника – у випадку звернення 

родичів, третіх осіб; 

4.  Свідоцтво про смерть. 

     Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення 

шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути 

визначене за спільною заявою батьків про державну реєстрацію народження. 

-  Реєстрація народження у випадку встановлення режиму окремого 

проживання подружжя: 

1.  Заява встановленого зразка; 

2. Паспорти або паспортні документи подружжя або матері/батька 

дитини; 

3. Документ закладу охорони здоров’я, що підтверджує факт народження 

дитини; 

4.  Документ про шлюб батьків; 

5. Рішення суду про встановлення режиму окремого проживання 

подружжя. 

 

     У разі встановлення у порядку, передбаченому чинним законодавством, 

режиму окремого проживання подружжя дитина, народжена дружиною 

після спливу десяти місяців, не вважається такою, що походить від її 

чоловіка. У цьому випадку державна реєстрація народження дитини 

проводиться за заявою матері в порядку, передбаченому пп.1, п. 18, глави1, 

розділу ІІІІ Правилами державної реєстрації актів цивільного стану. 
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3. Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4. Строк надання 

адміністративної 

послуги 

В день звернення  

 

5. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

-  Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; 

-  Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану;  

-  З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа, або 

особа, яка не має необхідних для цього повноважень. 

6. 
Результат надання 

адміністративної 

послуги 

1.  Свідоцтво про народження дитини. 

2. Довідка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

державну реєстрацію народження з зазначенням відомостей про батька 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. 

3.  Вмотивована відмова 

7. Способи отримання 

відповіді 

(результату) 

    Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника; або 

уповноваженою особою, за пред’явленням документів, що посвідчують 

особу та повноваження. 

8. Акти 

законодавства, що 

регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

-  Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". 

-  Закон України «Про адміністративні послуги». 

-  Закон України «Про захист персональних даних» 

-  Сімейний кодекс України. 

-  Цивільний кодекс України. 

-  Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні 

затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 №52\5. 

-  Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 

№1064. 

9. Відповідальний за 

виконання 

     Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, 

вул. Покровська, 14, тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

 


