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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 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 

 

 

Державна реєстрація зміни імені 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

З 16 років особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу. 

З 14 до 16 років особисто  - за згодою батьків. 

Державна реєстрація зміни імені здійснюється за місцем реєстрації 

заявника в межах Кременчуцької міської територіальної громади 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

- Заява встановленої форми. 

- Свідоцтво про народження заявника. 

- У разі коли заявник перебуває у шлюбі - свідоцтво про шлюб. 

- У разі коли шлюб розірвано - свідоцтво про розірвання шлюбу. 

- У разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей - свідоцтва 

про народження дітей. 

- Свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше 

було змінено. 

- Фотокартка заявника розміром 3,5 см на 4,5 см. 

- Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує 

право на звільнення від сплати державного мита. 

- Для осіб віком від 14 до 16 років - заява батьків, одного з батьків - у разі, 

коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений 

померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений 

батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька 

(матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо 

відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її 

народження за заявою матері) або за згодою піклувальника. 

- Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на 

зміну прізвища та (або) власного імені зазначеної особи може подаватися 

ними особисто, а у разі коли заява через поважну причину не може бути 

подана особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій 

має бути нотаріально засвідченою або прирівняна до нотаріально 

засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків. 

- Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами 

на українську мову, засвідченими установленому порядку. 

- Документи видані компетентними органами іноземних держав на 

посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за 



______________________________________________________________________________________________________ 
Департамент «Центр надання  адміністративних  послуг»  

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

Державна реєстрація зміни імені 

ІК 60-04 (версія 05) 

Сторінка 2 з 3 

законами відповідних держав громадян України, іноземців і осіб без 

громадянства, визначаються дійсними в Україні за наявності легалізації, 

якщо інше  не передбачено міжнародними договорами України.  

3.  Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Платно. 

5,10 грн. 

Суб'єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,3 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян). 

51,00 грн. при повторній зміні імені  
(3 неоподаткованих мінімумів доходів). 

 

Від сплати державного мита звільняються: 

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи 

самостійного переселення або постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного 

відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або 

відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох 

років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох 

років;  

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або 

постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або 

відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;  

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому 

порядку особи;  

- інваліди I та II групи. 

4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

3 місяці та може бути продовжений не більше ніж на 3 місяці 

5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

-Здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його 

перебування під адміністративним наглядом; 

- Наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в 

установленому законом порядку; 

- Офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про 

оголошення розшуку заявника; 

- Подання заявником неправдивих відомостей. 

- Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; 

- Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану;  

- З проханням про державну реєстрацію звернулася не дієздатна особа, або 

особа, яка не має необхідних для цього повноважень. 

6.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Висновок про надання дозволу на зміну імені або про відмову. 

7.  Способи отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу 
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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». 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо права фізичної особи на зміну по батькові» 

- Сімейний кодекс України. 

- Цивільний кодекс України. 

- Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні 

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

-Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993  

№7-93 "Про державне мито". 

- Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 

№1064. 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг». 

- Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян, затверджений наказом МЮУ №691/15382 від 25.07.2008. 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці 

Кременчуцького району Полтавської області Східного міжрегіонального 

управління  Міністерства юстиції 

м. Кременчук, вул. Університетська, 5 

infodracs@krm.pl.minjust.gov.ua 

тел.: (05366) 3-31-60; 3-40-64; 097-309-89-98 

 

 
 


