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Щодо надання вiдповiдi

Пiвденно-Схiдне мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстицii
(м. Щнiпро), розглянувши Ваш запит вiд 02.03.2021 щодо надання iнформацii

(копiй докуМентiв) вiдноСно спецiалiсТа IJентрального районного у MicTi .Щнiпрi
вiддiлу державноi реестрацii aKTiB цивiльного стану Пiвденно-Схiдного
мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ (м. Щнiпро) Кiслiциноi
kceHii олександрiвни, направля€ запитуванi документи, а саме: наказ про
прийом на робоry Кiслiциноi К.О.; довiдку про результати перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни <Про очищення влади> Кiслiциноi К.О.;
посадову iнструкцiю Кiслiциноi К.о.; положення про вiддiл, в якому працю€
Кiслiцина К.о.; протокол оперативноi наради Ns
працiвниками
I{ентрального районного у MicTi .Щнiпрi вiддiлу державноi реестрацii aKTiB
Пiвденно-СхiдногО мiжрегiонального управлiння
цивiльного
MiHicTepcTBa юстицii (м. Щнiпро); табель облiку робочого часу за лютий
2021 року.
Що стосуеться iнформацiТ, зазначеноi у пунктi 5 запиту, повiдомляемо
про наступне.
,Щокументи, що регламентують захист та роботу з персонаJIьними даними
скJIадають: Конституцiя УкраiЪи, закони та пiдзаконнi нормативно-правовi
акти, а саме:
Вiдповiдно до статгi 32 Констиryцii УкраiЪи прийнятiй на п'ятiй cecii
Верховно[ Ради Украiни 28 червня l99б року, HixTo не може зазнавати
втручання в його особисте i сiмейне життя, KpiM випадкiв, передбачених
Констиryцiею УкраiЪи.
не допускаеться збирання, зберiганнJI, використання та поширення
конфiденцiйноi iнформацii про особу без i'i згоди, kpiM випадкiв, визначеЕих
законом, i лише в iHTepecax нацiональноТ безпеки, економiчного добробуту
та прав людини.
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станУ

Кожний громадянин мае право знайомитися в органах державноi влади,
органах мiсцевого самоврядування, установах i органiзацiях з вiдомостями про
себе, якi не € державною або iншою захищеною законом таемницею.
Кожному гарантуеться судовий захист права спростовувати недостовiрну
iнформацiю про себе i членiв cBoei ciм'i та права вимагати вилr{ення будь-якоi

iнформацii, а також право на вiдшкодування матерiа.пьноi i моральноi шкоди,
завданоi збиранням, зберiганням, використаннrIм та поширенням TaKoi
недостовiрноi iнформацii.
Вiдповiдно до пункту 12 cTaTTi 8 Закону УкраiЪи <<Про державну
службу>> вiд 10 грудня 2015 року
889-VIЦ, державний сJryжбовець
зобов'язаний зберiгати державну таемницю та персональнi данi осiб, що стали
йому вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв, а також iншу
iнформацiю, яка вiдповiдно до закону не пiдлягас розголошенню.
Вiдповiдно до cTaTTi 2 Закон Украiни <<Про захист персональних
даних>) вiд 1 червня 2010 року Л} 2297-VI:
база rrерсон€rльних даних - iMeHoBaHa сукупнiсть упорядкованих
персонаJIьних даних в елек,троннiй формi таlабо у формi картотек персон.шьних

М

даних;

володiлець персональних даних - фiзична або юридична особа,
яка визЕачае меry обробки персон€lльних даних, встановлюе склад цих даних
та процедури ix обробки, якщо iнше не визначено законом;

згода суб'екта персональних даних - добровiльне волевиявлення фiзичноТ
особи (за умови iT поiнформованостi) щодо надання дозволу на обробку
персональних даних вiдповiдно до сформульованоi мети
обробки,
висловлене у письмовiй формi або у формi, що дас змоry зробити висновок
про надання згоди. У сферi електронноi комерцii згода суб'екта персональних
даних може бути надана пiд час реестрацii в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

ii

ix

системi суб'екта електронноi комерцii шляхом проставлення вiдмiтки
про надання дозволу на обробку cBoix персонtulьних даних вiдповiдно

до сформульованоi мети ix обробки, за умови, що така система не створюе
можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення

вiдмiтки;
знеособлення персонЕrльних даних
вил)ленЕя вiдомостей, якi дають
змоry прямо чи опосередковано iдентифiкувати особу;
картотека - буль-якi cTpyKT}poBaHi персона.llьнi данi, доступнi
за визначеними критерiями, нез€uIежно вiд того, чи Taki данi централiзованi,
децентралiзованi або роздiленi за функцiональними чи географiчними
принципами;
обробка персон€шьних даних
будь-яка дiя або сукупнiсть дiй, таких
як збирання, реестрацiя, накопичення, зберiгання, адаптування, змiна,
поновлення, використання
поширення (розповсюд}кення, реалiзацiя,
передача), знеособлення, знищення персон€rльних даних,
тому числi
з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем;
одержувач
фiзична чи юридична особа, якiй надаються персональнi
данi, у тому числi третя особа;

-

-

i

-

у

персонirльнi данi - вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про фiзичну особу,
яка iдентифiкована або може бути конкретно iдентифiкована;
розпорядник персонЕrльних даних
фiзична чи юридична особа, якiй
володiльцем персон€rльних даних або закоЕоМ надано право обробляти цi данi
вiд iMeHi володiльця;

-

суб'€кт персональних даних

-

фiзична особа, персональнi данi якоi

обробляються;
третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'екта персон€шьних даних,
володiльця чи розпорядника персонЕlльЕих даних та Уповноваженого Верховноi
ради Украiни з прав людини, якiй володiльцем чи розпорядником персональних
даних здiйснюеться передача персональних даних.

ВИповiдно до пункry 5rб,7 cTaTTi б Закон Украiни <<Про захист
персональних даних>> вiд 1 червня 2010 року М 2297-yl, обробка

персональних даних здiйснюсться для конкретних i законних цiлей, визначених
за згодою суб'екта персонatльних даних, або у випадках, передбачених законами
УкраiЪи, у порядку, встановленому законодавством.
Не допускасться обробка даних про фiзичну особу, якi е конфiденцiйною
iнформацiею, без ii згоди, kpiM випадкiв, визначених законом, i лише
в iHTepecax нацiональноi безпеки, економiчного добробуту та прав людини.
якщо обробка персон€lльних даних е необхiдною для захисту життево
важливих iHTepeciB суб'екта персональних даних, обробляти персональнi данi
без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можJIивим.

Вiдповiдно до пунктУ 3 cTaTTi 9 ЗаконУ УкраiЪи <<Про державну
ресстрацiю акгiв цивiльного cTaHyD 1 липпя 2010 року ль 2398_YI, актовий
запис цивiлЬного станУ - це докуI|{еЕт органу державноi реестрацii aKTiB

цивiльного стану,

який мiстить

персональнi

вiдомостi

про

особу

та пiдтверджуе факт проведення державноТ реестрацii акта цивiльногЬ стану.
Актовий запис цивiльного стану скJIадаеться У двох примiрниках.

Iнформацiя про персональнi данi фiзичноi особи, що мiстяться в актовому
записi цивiльного cTally, е конфiденцiйною i не пiдлягае
розголошенню.

вiдповйно до п.9 роздiлу

I Правил

державноi реестрацii аlсгiв
цивiльного стану в УкраiЪi, затверджеflпх наказом MiHicTepciBa юстицii
УкраiЪИ 18.10.2000, ль 5215 (у редакцii наказУ MiHicTepcTBa юстпцii
24.12.2010 J\ъ3307/5) та заре€строваних в MiHicTepcTBi юстицii Украiпи
18.10.2000, .}lb 71914940 (зi змiнами), працiвники органiв державноi
реестрацiТ

aKTiB цивiльного стану зобов'язанi додержуватись таемницi !ержавноi
реестрацii aKTiB цивiлЬного стану. Вiдомостi про нацiональнiсть, ocBiry,

сiмейний стан, а також адресу, дату i мiсце народження фiзичноi особи, якi
стали вiдомi працiвнику органу державноi реестрацii akTiB цивiльного стану
у зв'язку з державною реестрацiею акry цивiльного стану, е конфiденuiйними
i розголошенню не пiдлягають.

Фiзична особа мас право на ознайомлення з iнформацiею, що мiститься
в актовому записi цивiльного стаЕу, яка стосуеться iT особисто, KpiM випадкiв,
передбачених законом.

Конфiденцiйна iнформацiя про фiзичну особу, яка мiститься в актовому
записi цивiльного стану (ланi про нацiональнiсть, ocBiTy, сiмейний стаЕ, а також
адресу, дату i мiсце народження фiзичноi особи), може бути повiдомлена
працiвниками органу державноТ реестрацii aKTiB цивiльного стану запитувачу
iнформацii за бажанням фiзичноi особи та лише за ij'згодою на пiдставi заяви,
справжнiсть пiдпису на якiй засвiдчена в установленому порядку.

За рiшенням суду фiзична особа мае право IIа

ознайомлення
з конфiденцiйною iнформацiею в актових записах цивiльного стану про iнших
осiб, якщо це необхiдно для реалiзацii та захисту прав та законних iHTepeciB.
Працiвники органiв державноi ресстрацii aKTiB цивiльного стану
ознайомлюють запитувача iнформацii
вiдомостями актових записiв
цивiльного стану, доступ до яких не обмежений.

з

На вимоry фiзичноi особи працiвниками органiв державноi

реестрацii
aKTiB цивiльного стану надасться письмова iнформацiя про вiдомостi актових
записiв цивiльного стану, з якими вона мае право на ознайомлення вiдповiдно
до законодавства.
.Щодатки: +та
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Пiвденно-Схiдне мiяtрегiональне управлiннi MiHicTepcTBa юстицii (м. ,Щнiпро)

нАкАз

/! l/,/lizэ

Xg ,_r'/z/

!нiпро

-t

Про призначення
Кiслiциноi К.О.

Призначити КIСЛIЦИНУ Ксенiю Олексавдрiвну з 20 листопада
2020 року на посаду спецiаrriста Щентршrьного районного у MicTi ,Щнiпрi
вiддiлу державноi реестрацii aKTiB цивiльного стш{у Пiвденно-Схiдяого
мiжрегiонального управлiпня MiHicTepcTBa юстицii (м. [нiпро), згiдно
строкового трудового договору на перiод вiдпустки для догляду за дитицою

Смик T.I. та до ii фактичного виходу на робоry, з посадовим окJIадом
вiдповiдно до штатного розпису, у порядку переведеrrня з .Щепартаменry
соцiального захисту населення [нiпропетровськоi обласноi деря(авноi
адмiнiстрачii, п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону Украiни <Про державну службу>;
зi збереженням 09 ранry державного службовця межах категорii

в

<В> посад державноi служби.
Вислуга poKiB КiслiциноТ К.О. на посадах державних службовцiв станом
на 20 листопада 2020 року становить 00 poкiB, l мiсяцiв, 04 днi - 00%,

а

стаЕом на 15 грулня 2020 року

00 днiв

l

становитиме 01 piK, 00 мiсяцiв,

-03%.

Пiдстава:

К.о. вiд 19. 1 |.2020;
подання начальника I_{ентра.пьного районного

заява Кiслiциноi

вiддiлу державноi

у

MicTi

aKTiB цивiльного

реестрацii

.Щнiпрi

стану

Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa
юстицii (м. Щнiпро) Сагайдак В.Г.
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Начальник Пiвденяо-Схiдвого мiжрегiонального
(м. .Щнiпро)
управлiння MiиicTepcTBa юстицii
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ПОС_ДДОВЛ IНСТРУКЦЦ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
l. 3агальна iнформачiя
Посада
Найменування структурного пlдроздlлу

Посада безпосереднього керiвника

2.

Категорiя посади
державноi служб и
спецlалlст

в

I_{ентральний районний у MicTt .Щнiпрi
вiддiл державноi ресстрачii aKTiB

цивiльного стану Пiвденно-Схiдного
мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa
юстицii (м..Щнiпро)
Начальник Щентрального районний у Micтi
!нiпрi вiллiлу лержавноi реестрацii aюiB
цивiльного стану Пiвденно-Схiдного
мiжрегiонмьного управлiння MiHicTepcTBa
юстичii (м.,Щнiпро)

Мета посади

Забезпечення проведення державноi ресст ацii aKTiB цивiльного стану вiдповiдно до
законодавства; внесення змiн до актових записiв цивiльного стану, iх поновлення,
апуrIювання; формування, ведеrrня,Щержавного ресстру; збереження архiвного фонлу;
видача свiдоцтв про державну реестраuiю aKTiB цивi.lIьного стану; здiйснення iнших
бачених законодaвством повноважень
3. OcHoBHi

l
2

J

4
5

6

посадовi обов'язклt

есс
ю aKTlB цивIльного стан
Здiйснюс де жавн
правопорушення
щодо несво€часноl
Складас протоколи про адмlнlстативнl
ч,2 cTaTTi 2|2 |
згiдно
статгi
Еародження
дитини
державноi peecTpauii батьками
Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення (у разi виконання обов'язкiв,
ацlею на дження
пов'язаних з
приймае для проставлення апостиля офiчiйнi документи, що видаються органами
юстицii та ýудами, А такоЖ ДоК}'I!tеНТИ, що оформлlоються нотарiусами Украiни, та
еним апостилем
вида€ tx з п
Забезпечус надання послуг стосовно реалiзацii пiлотного проекту щодо державно l
eнl с
кизао аним заrIвниками мlсцем
ско
ii шлюб
Забезпечус спiвпрацю з органаJ,tи ведення .Щержавного реестру ви борчiв та подаrlня
до нього вiдомостей, перелбачених Законом Украiни кПро .Щержавний реестр
ви
цlв))
Веде прийом громадян з питань державноl ресстацlt cмepтl, проводить запис )
.Щержавному peecTpi aKTiB цивiльного стану громадян та виконання роботи,
ком дlялLностl
пов'язаною з uим нап

п

за

ндоМ
в ль н о го стану в
lB
п ротяго м дн я мас д о с туп до кн и г державноl ресстр ац актн о гоцистан
адян
aKTl в ц и в lл ь
о го
до
х в о сх о вищl в
виданнями з грифом (Для службового користування>,
.Щопускасться до ро боти з

7
8
9

водить

1вним

"Про лержавну слуiкбу")
Права (KpiM передбаЧених статтеЮ 7 3акону Украihи

4.

к о м пете н цl Б рати rrасть
l
HTl в пlдгото влених у в ljцlлl у в lдп о в 1дIл ост до
етенцl l вlддlлу Мас
н ших з ах одах з п итан ь щ о н м ежать до ко мп
у нарадах с ем l на рах та l
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нlи
ваних п о вно важен ь Мас прав о в lдм о в ити у держав
зд1 й снюе вико нан н я l н ши х д ел его
(
ако ну у Kpal ни про
lл ьв о г о стан у у в и падках п еред ба чен их ст 2 l з
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5.

цив
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6.

Умови служби

вiдрялхен ня в межах Украiни
Робота за комп'ютером. Можливi короткос TpoKoBi

Yй

погодrкено
Начмьник вiддiлу

Валерiя

САГАЙДАК

(пiппи

В.о. начальвика Управлiння
персонаrry

Зпо

(

(п

кцiсю ознrйомленпй(на)
a.l7a.|)
(дата)

Наталя

ll la lлl4)
(дата)

РЕШЕТНИК ,ll

,lt

(дата)

Ксенiя КIСЛIЦИНА

l
L

; 0Dll1,1HO8бll
., спецlа

(,

')

'4;",Ипс

,li,t;

Протокол Л! 4

олеративноi наради працiвникiв Щентрального районноrо у MicTi .Щнiпрi
вiмiлу дерясавноi реестрацiт akTiB цивiльного стану
Пiвдепно-Схiдпого мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстичii (м. Днiпро)

11.02.202l

м. Днiпро

Присугrri: IJяпало Н., заступник ýачаJIьЕика вiддiлу; Москаленко Н., провiдний
спецiалiст вiдлiлу; Кiслiцина К., спецiалiст вiддiлу.
Голова - Сагайдак В.
Секретар - Волохова Н.

Порядок девняй:

Про листи, що надiйшли.
Доповiдае L{япало Н.,засryпник начальника вiддiлу.
2. Про Аналiз стану роботи вiддiлу по дотримаЕЕю вимог Порядку ведення облiку
1.

i

звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про державну реестрацiю aKTiB
цивiльного стану, а також ik зберiгання у 2020 роцi.
,Щоповiдае flяпало Н,,заступник начмьника вiддiлу.
3. Про попередженнJI та профiлактику корупцiйнrх дiянь.
.Щоповiдас Сагайдак В., начальник вiддiлу.
4, Скарга на спецi,tлiста Кiслiuину К.О.
Доповiдае Сагайдак В., начальник вiддiлу.
5 Про рiзне.
,Щоповiлае Щяпало Н., заступник нач€шьника

вiддirrу.

СЛУХАJIИ:
1.1 Лист l_{ентрального вiддiлу ДРАЦС УДР ПС МРУ МЮ (м.

1.

,.Щнiпро) вiд
29.01.20?| Ng79/05.1-14 щодо аналiзу анульованих актових записiв та випадкiв
неповернення свiдоцтв про державну ресстрацiю aKTiB цивiльноrо стану.
1.2 Лист ПС МРУ МЮ (м. [нiпро) вiд 04.02.2021 Nsl47/05.1-42 щодо постанови
КМУ вiд ?8.12.2020 Nsl364 <Про реалiзацiю експериментаJlьного проекту щодо
реестрацii, зняття з peecTpauii мiсця проживання в електроннiй формЬ>. Порялок
реестрацii, зняття з реестрацii мiсця проживzlн}и в електроннiй формi.
1.3 Лист I_{евтрального вiддiлу ДrАЦС УДР ПС МРУ МЮ (м. {нiпро) вiд
а3.а2.202| }lbl38/05.1-12 щодо постанови I_{ентральноi виборчоi KoMicii вiд
26.0|.2021 Nл24 <ПрО з€жодИ щодо забезпеченЕя виконання вимог Закону Украiни
<Про Щержавний реестр виборцiв)
зв'язку
змiнами адмiнiстративнотериторiального устрою Украiни, утворенням та реорганiзацi€ю районних
державних адмiнiстрацiй>,
1.4 Лист Щентральяого вiддiлу Д'АЦС УДР ПС МРУ МЮ (м. fl,нiпро) вiд
05.02.2021. .hlbl66/05.1-12 про лист MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 05.02.2021
щодо роз'ясненЕя питання не зазначення по батьковi (або його викпючеЕня з
повяого iMeнi гроlr,lадянина Украiни).

у

зi

2

1,5 Лист Щентрального вiддfurу
ДРАцС
пс мру МЮ (м. !нiпро) вiд
10,02,2021л!l23l05,1-14 щодо
доручецня Еач.lльЕика ПС МРУ
ПРО ОЗНаЙОМЛеННя державних службовцiв
fuiпро)
з
питань
запобiгання i виявлення корупцii
Ъrо.о""о кола близьких осiб та вiдповiдних
заходiв

уд'

йоG
йф;";;'а;;;*,

реагуваIrня.
L{япало Н,

УХВАЛИЛИ:
1,1 Прийняти

до вiдома. У разi неловерненнrI свiдоцтва, не пiзцiше
наступного
робочого дня з дня його анулюваr"" пойдом"ти I_(ентральний
вiддiл дрАцс удр
ПС МРУ МЮ (м, !нiпро).
1.2 Прийняти до вiдома та враховувати
у пода.пьшiй роботi.
1.3 Прийняти до вiдома та враховувати
у подальшiй роботi.
1,4 Прийняти

до вiдома та враховувати у подальшiй
роботi. Не зазначення по
батьковi або його викJIючення:IтYоry
iMeнi громалянина Украihи провадиться
з
УрахУванням положень cTaTTi 22 ЗУ <Про лерйчuну
aKTiB
р...rрчцi.
цивiльного
стану),
1.5 У разi наявностi або вияикнекня
обставин (у т.ч. тимчасових), що зумовлюють
пряме або безпосередне пiдпорядкування
близьких осiб, поiвформувати сектор 3
питань запобiгання i виявлення корупцii
" ---"
ПС мру мЮ (м.

Днf ;.

2.

СЛУХАЛИ:

вiддiлУ по дотриманню вимог порядку ведеЕня
облiку i
3:l_}::"_:"T
11боти
про використання бланкiв свiДоцтв
:]],Т:"'
ресстрачiю aKTiB
''ро державЕу
цивlльного стану, а також ix зберiгання (да.лi Порядок;
ZОiО'роцi]
Эч ."i*"и
у
перiод було видано 2688

свiдоцтц у т.ч, Z)ZB цри державнiй
реестрацiТ та 460 при
ловторнiй видачi. Зiпсованих, втрачениХ не булЪ.
В цiломУ Oir*i"ui оlй"муються
вимог Порядку.
L{япшrо }l.

УХВАЛИЛИ:
2.1 СпецiалiСтам вiддiлУ продовжувати суворо
дотримуватись вимог Порядку
веденнЯ облiку i звiтностi про викорисТч"""
бrrч"н" Ъыоочr"-прО державку
реестраuiю aKTiB цивiльного стану, а такоr( ix зберiгання, .;;";;;*;;;
наказом
МЮУ 29. l 0.20l2 Ngl 578/5.

СЛУХАЛИ:
3,1 Начмьник вiддiлу провела з працiвниками бесiду
щод0 lrопереджешlя
профiлактики
3.

та

корупцiйних дiянь вiдповiдно до Закону Украiни uПро'за'поОiгання
Iорупцiirr. Правила поведiнки державних службовцiв.
Сагайдак В.

УХВАЛИЛИ:

--

посадовi особи У разi виявлення корупчiйного правопорушення чи одержання
повiдомлення про вчинення такого правопорушення працiвниками, зобов;язаяi
у

межах

cBoii

щодо припинення такого
правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його
вчиненнЯ спецiальнО уповноважеt{ий суб'екТ у сферi протидii корупцii.
повновФкень ужити заходiв

СЛУХАЛИ:
4.1 Начмьник вiддiлу повiдомила про скарry Самчук ольги Вадимiвни, яка
надiйшла до ЦентралЬного вiддiлу дрАцС пс мрУ МЮ (м.
{нiпро) на
спецiалiста нашого вiддiлу Кiслiцину Ксенiю Олександрiвну, Самчук О.В,
скаржилась на смс повiдомлення з погрозами та образами, якi надходять iй вiд
Кiслiциноi К.о. та вимагаJIа провести роз'яснювальну бесiду i службове
4.

розслiдування щодо вiдповiлпостi ii державноi посади та зловживання нею.
Сагайдак В.

ВИСТУtIАЛИ:

Кiслiцина К, надала пояснення та запереченяя щодо iнформацii, зазначеноi
Самчук О.В. у скарзi. Ситуацiя стосу€ться сiмейних обставин, зловживаrlня

службовими обов'язками вiдсутне,

УХВАJlИЛИ:
Кiслiцинiй К.о. прийняти до вiдома, а також додержуватись етики
та правиЛ поведiнкИ дерх(авниХ службовцiв, не зловживати cBoiM службовим
4.1 Спецiалiсту

становищем.

5.

СЛУХАЛИ:

5.1 ЗасryпяиК нач€шьника_ повiдомила iнформацiю про надання зiддiлом
у сiчнi
202l рокУ плат''иХ та адмiнiстративниХ (державне мито) послуг. Гlпатних послуг
було наданО на сумУ 430б3 грн, що на 5000 бiльше, ,riж
порiвняннi з
аналогiчниМ перiодоМ 2020 рокУ (38098 грн). ,Щержавного *"r"-rро"Ьнi!ми
у
сiчнi 202 1 року сплачеНо на сумУ 9l ,64 грн, цо на il 0 грн менше, нiж сiчнi 202Ь
у
року (201,62) .
I-1япало Н.

у

УХВАЛИЛИ:
5.1 ГIрийнятИ до вiдома, а також неухильно дотримуватись вимог Порядку
ДРАЦС та нароu{увати iх темпи.

надання платt{их послуг вiддiлами
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального
lння
lErcTepcTBa юстиц ii (м.flнiпро)
уп
2019 року

/ ?/F

ПОЛОЖЕННЯ

про ЦентральниЙ раЙонниЙ у MicTi Щнiпрi
вiддiл державноi ресстрацii akTiB цивiльного стану
Пiвдепно-Схiдного мiжрегiонального управлiнпя MiHicTepciBa lостицiI
(м.Щнiпро)

1.

Загальцi положепня

l.. Щептра:rьний районний

у MicTi .Щнiпрi вiддiл державноi реестрачii aKTiB цивiльного
стану ПiвденНо-СхiдногО мiжрегiональнОго управлiння MiHicTipcTBa юстицii (м..Щнiпро)
(Далi - Вiддiл) € струсгурrrим пiдроздiлом Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального
управлiння
MiHicTepcTBa юстицii (м.Днiпро) (далi - Пiвденно-СхЙного мiжрегiонального
упрЬлiння1 та
пiдпорядковусться Управлiнню державноi реестацii Пiвденно-Схiдно.о
"ir*ре.iоrальпо.о
управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м..Щнiпро) через Щентральний вiддiл держЙоi
peecTpauii
aKTiB цивiльного стану Управлiння державноi реестрачii Пiuден'6-g;цпо.о
мiжрегiональнОго управлiннЯ MiHicTepcTBa юстицii (м..Щнiпро)
?далi - ВiЙл Управлiння
цержавноi реестрацii).

2. Вiддiл реалiзуе повноваження MiHicTepcTBa юстицii Украни сферi державноi
у

реестрачii акгiв цивiльного стану.
3. ВiддiЛ створюеться, реорганiзуетьсЯ та лiквiдустьсЯ наказоМ MiHicTepcTBa
юстицii

Украiни.
4. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни та законами Украiни,
уJ(азам.И Президента УкраiЪи та постанова]\-lи BepxoBHoi Ради Укра'rни, прийнятими
вiдповiдно до Констиryцii та законiв Украiни, u*Ta"n Кабirr"ry MiHicTpiB vкраьи,
iншими
актами законодавства УкраiЪи, наказами MiHicTepcTBa юстицii Укра.iни, Ъ Tano*
цrr"
Типовим положенIU{м.
5. Вiддiл утриМуеться за рах}Цок коштiв.Щержавного бюджету Украihи.
б. Вiддiл е юридиtшою особою, мае двi печатки: iз зображенняЙ
,Щержавного Герба
Украiни та cBoiM найменуванrrям; печатку iз зображепням
ГерЁа
УкраiЪи, cBoiM
.Щерхавяого
найменуванняМ та з номероМ <l> (ллЯ засвiдченнЯ докрлентiв при
державнiй реестрачii
шлюбу в рамках пiлотного проекту <Шлюб за .шобу>).
7.

Основнимп завданнямп Вiддiлу

е:

7.1. Забезпечення проведеннJI державноi
реестрацii aKTiB цивiльного стану вiдповiдно

до вимог законодавства.
7.2. ЗабеЗПеЧеННЯ У МеЖах визначеноi компетенцii
реалiзацii громадянами особистих i
майнових прав.
7.3. Зберехсення архiвного фонду органiв державноI
реестрацii аюiв цивiльного стану.

7.4. ВеденнЯ

з

дотим,lнцJIм вимоГ законодавсi"а Д"рr.*по.о р"есrру

цивiльного стану громадян (лалi - Реестр).
7.5. Видача свiдоцтв про державну
реестрачiю aKTiB цивiльного стану.
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Вiддь' виповiдпо до поклддених па нього завдань:
8,1, Проводить державпу_ реестрацiю народжеЕня
.
фiзичноi особи та i-i походження,
cMepTi, шлюбу, розiрвання шлюбу,_змiни iMeHi (прiзвища, влч"но.о
iMeBi, по батьковi) та про
кожний факт державноi реестрачii акта цивiльного стану видае вiдповiднi
свiдоцтва про
8.

державну ресстрачiю aKTiB цивiльного стану.
8.2. Вносить ло Реестру вiдомостi цро народження
фiзичноi особи та ii походження,
усивовлення, позбавлення та поновлення батькiвських прав, шлюб,
розiрванвя шлюбу, змiну
iMeHi, смерть, а також про BHeceHHi змiни до:lктових записiв, ix поновлення
та lшtулюв.шня

вiдповiднО ло ПорядкУ
.ЩержавногО ресстрУ aKTiB цивiльнОго cTtlнy {ромадян,
"e{:ny
затвердженого постановою
Кабiнеry MiBicTpiB УкраiЪи вiд 22 серпня 2007 року N; 1064 (зi
змiнами).
8.3. Розглядае змви та готус матерiали про змiну iMeHi (прiзвища, власного iMeHi,
по
батьковi) фiзичних осiб - громадян Украihи.

8.4. Розглядае змви та гоryе матерiали про внесення змiн до актових записiв

цивiльного стану i поновлення втрачених записiв.
8.5. Гоryе та подае ДО Вiддiлу Управлiння державноi
реестрацii матерiали щодо
tlнулюваЕня поновлених та повтоFно складепих актових записiв цивiльного cTilнy.
8,6. Складае висновок про анулювzlння актового запису про шлюб
у випадкztх,
передбачених статтею 39 Сiмейного кодексу Украiни, та шlулюе akToBi записи
цивiльного
стану вiдповiдно до норм зztконодавства.
8.7. Приймае рiшення щодо вилrIення анульованого свiдоцтва та
у разi його
неповерЕення надае iнформацiю Вiллiлу Управлiння державноi
реестрацii для оприлюднонЕя
на офiцiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa юстицii Украiни.
8.8, При лрийнятгi зrrяви про державну реестрацiю шлюбу на бажання trаречених
видае нiшравлення на медичне обстеження.
8.9. Забезпечуе належне зберiгання та оформлення квиг державноi
реестрацii акгiв
цивiльного стану, метричних книг та iншоi докрлентацiI, пов'язаноi'lap*uurroto
реестрацiею акгiв цивiльного стану.
8.10. Веде в установленому порядку облiк книг державноi
реестрацii akTiB цивiльного
стапу i метри.пlих кциг.
8.1 1. Подае Вiллiлу Управлiння державноi
реестрацii оформленi з дотриманням вимог
зitконодrlвства книги державноi реестрачii акгiв цивiльного стану i метричяi книги, а ткож
iншу документацiею для ix передачi на apxiBHe зберiгання вiдповiд"о доъапоподаuсruч.
8.12. Забезпечуе з дотриманЕям вимог закопод:шства належнi облiк та зберiгання
бланкiв свiдоцтв про державну реестрацiю акгiв цивiльного стану.
8.13. Видас повторно свiдоцтва про державну реестрацiю аюiв цивiльного cтllнy,
витяги з Ресстру у порядку, передбаченому законодавством Украiни.
8.14. Вивчае i узагальнюе практику застосув:lння законодавства з питань
державноi
ресстрацii аrгiв цивiльного стану.
8.15. Веде звiтнiстЬ та подаС ло ВiллiлУ Управлiння державноi
реестрацii звiти про
державну реестацiю акгiв цивiльного cтalнy у порядку, передбаченому Iнструкцiею, а також
звiти про використання бланкiв свiдоцтв про державну
реестрачiю *aiu цruйrоaо стану.
8.1б. Розглядас з:иви, скарги, пропоЗицii вiд громадян, органiв влади, пiдприемств,
ycтtlнoв та органiзацiй з питань, що яалежать до його компетенцii.
8.17. Надае
уст:шовленому порядку iнформацiю за з:шитами на публi,шу
iнформацiЮ фiзичниХ та юридичних осiб, а також за запитами адвокатiв, оформленими
вiдповйно до закоЕодавства, з питань, що належать до його компегенцii, аналiзуе стан
цiеi
роботи.
8.18. Органiзовуе та надае фiзичним особам
дотриманням вимог чинного
законодавства платнi послуги.

.
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8.19. Приймае для проставлення апостиJuI офiчiйнi документи, що видаються

органzlми юстицii та судilми, а також докрrенти, що оформляються нотарiусами Украfни, та
видае ii з проставленим апостилем.
8.20. Виконуе мiжнароднi договори про правову допомоry та правовi вiдносини у
цивiльних та сiмейних справах, згода на обов'язковiсть яких надaша Верховною Радою
Украiни, в частинi витребування документiв про державну реестрачiю aKTiB чивiльного стану
га виконання прохalнь про надання правовоi допомоги з питань, якi належать до компетенцii
органiв державноi реестрачii акriв цивiльного стану.
8.21. Забезпечуе спiвпрацю з органом веденЕя ,Щержавного реестру виборчiв та
подання до нього вiдомостей, передбачених Законом Украiни "Про !ержавний реестр
виборчiв".
8.22. Повiдомляе компетентнi органи iноземних держав, з якими Украiною укJIадено
договори про правову допомоry i правовi вiдносини у цивiльних i сiмейних справах, про
державну реестрачiю aKTiB цивiльного стану громадян таких держав, якщо правилами
договорiв передбачено Еадання зазначених вiдомостей, а також про поновлення аюового
запису цивiльного стilну у разi, якщо втрачеIlо актовий запис цивiльного стану, складений
компетентним органом iноземноi держави.
8.23, Проставляе вiдмiтку про розiрвання шлюбу, здiйснене в судовому порядку, в
актовому записi про шлюб.
8.24. Складае протокоJIи про адмiнiстративнi правопорушення щодо несвоечасноi, без
поважноi причfiни, державноi реестрацii батьками народження дитини згiдно з ч.2 ст.212|
Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення.
8.25, Забезпечуе надання послуг щодо подачi та розгляду заяв громадян в системi
через мережу IHTepHeT, з використаЕням створеного MiHicTepcTBoM юстицii
он-лайн
УкраiЪи Веб-порталу <Звернення у сферi лержавноi реестрацii aKTiB цивiльного стану>.
8.26. Забезпечу€ надrшня послуг стосовно реалiзацii пiлотного проекту щодо
державноi реестрацii шлюбу у скороченнi строки та обраним заявником мiсцем.
8.27. Забезпечус державну ресстрачiю aKTiB цивiльного стану за зiшвами змвникiв,
под€шими через центри надання адмiнiстративних послуг, вiдповiдно до норм чIrнного
закоЕодавства.
8.28. Забезпечус надання послуг щодо реестрацii мiсця проживання новонародженоi
дитини.
8.29. Здiйснюе iншi повноваження, передбаченi завданнями Вiллiлу.

-

9. Вiддiл мае право:
9.1. Одержувати безоплатно в уст.lновленому порядку вiд державних органiв,
пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми ix власностi докумеЕти та

iнформацiю, необхiднi для виконання покладених на нього зzlвдань.
9.2. Брати участь у нарадaж, ceмiнapax та iнших заходах з питilнь, що нмежать до
компетенцii вiддiлу.
9.3. Мати iншi права згiдно iз законодавством.

10. Вiддiл пiд час виконаllня пок;Iадених на нього завдань взаемодiе з lншими
структур}rими пiдроздiлами Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння, мiсцевими
органами виконавчоi ыIади, органа]\,tи мiсцевого сilI\,tоврядування, а також пiдприемствами,
устzlновalми, органiзацiями незалежно вiл форм ix власностi з питань, що належать до його
компетенцi, з iншими органаIttи державноi peecTpauii aKTiB цивiльного стану з питань, що
належать до його компетенцii.

l1. Вiддiл очолюс начаJIьник, який признача€ться на посаду та звiльнясться з посади
начальником Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння.

4

Начальником Вiддiпу може бути громадянин УкраiЪи, який вiльно володiе дерхсавною
мовою, ма€ вищу ocBiTy за ocBiTHiM ступенем магiстра у галузi знань <Право> та досвiд
роботи на посадtu( державноi служби категорiй <Б> чи кВ>, або досвiд служби в органах
мiсцевого саI\,{оврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi ве менше одного року, а також вiдповiдае
вимогtlм, визначеним суб'екгом призначення,

12. Начальник вiллiлу:
12.1. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Вiддiry, органiзовуе та контроJIюе його робоry.
l2.2. Забезпечус вiдповiдпо до cBoci компетенцii виконання Констити.tii та законiв
Украihи, пост:lнов BepxoBHoi Ради Украiни, aKTiB Президента УкраiЪи та Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, iнших aKTiB зiконодiвства, наказiв MiHicTepcTBa юстицii Украiни, доручень
MiHicTpa юстицii та його заступникiв, керiвництва мiжрегiонального управлiння
MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи.
12.3. Вiдповiдае за викоЕання покJIадених на Вiддiл зzвдtшь та здiйснення ним cBoix
повноважень.

l2.4.

Забезпечуе дотримilння вимог виконавськоi та трудовоi дисциплiни
працiвниками Вiддiлу.
l2.5. Розподiляе обов'язки мiж працiвникr"g Вiддiлу та розробляе ix посадовi
iHcTpyKuii.
12.6. Плануе роботу Вiллiлу та забезпечуе належний
запланованих заходiв.

i

своечасвий стiш виконiшtlя

12.7. Вносить пропозицii щодо заохочення або iнiцiювання дисциплiнарвого

провадження стосовно працiвникiв Вiддiл.
12.8. Веде особистий прийом громадян.
l2.9. У встановленому зzжонодавством порядку вирiшус питанкя про скорочення
мiсячного стоку державноi реестрацii шлюбу.
12.10. Органiзовуе пИвищення ква,riфiкацii працiвникiв вiддiлу та посадових осiб
виконzlвчих органiв сiльських, селищних та мiських (KpiM MicT обласного значенrrя) рад,
якi рееструють аюи цивiльного стану.
l2.1l, В установленому порядку органiзовус розгляд звернень (скарг, пропозицirl),
запитiв на публiчну iнформацiю фiзичних та юридичних осiб, що надходять до Вiддiлу.
12.12. Органiзовуе та контолюс ведення дiловодства у Вiддiлi.
12.13. Забезпечуе спiвпрацю з органом ведення .Щержавного рееиру виборчiв та
подання до Еього вiдомостей, передбачених Законом Украihи <Про .Щержавний реестр
виборцiв>.
12.14. Забезпечус належнi зберiгання та облiк, оформлення книг державноi ресстрацii
aKTiB цивiльного стану, метричних книг та ix подання Вiллiлу Управлiння державноi
ресстрацii для передачi на apxiBHe зберiгання вiдповiдно до законодавства.
12.15. Забезпечу€ з дотримtшням вимог зzжонодавства н:rлежIri облiк та зберiгмIiя
бланкiв свiдоцтв про державну ре€страцiю aKTiB цивiльного стану.
12.16. Забезпечус належну органiзацiю роботи щодо надання вiдповiдIiо до
законодчlвства платних послуг, а тaжож ведення lk облiку.
12.17. Забезпечу€ нчrлежну своечасне подаЕня ло Вiддiлу Управлiння дерхавноi
реестрацii в устаЕовленому законодавством порядку звiтностi за формами ЛЬ 97 "Звiт про
реестрацiю aKTiB цивiльного стану" (мiсячна) та Ns 98 "Звiт про реестрацiю акгiв цивiльного
стану" (пiврi,ш4 рiчна),
12.18. Вивчае та узагzrльню€ прЕжтику дiяльностi Вiддiлу щодо застосувitння
зrжонодавства з питiu{ь державноi реестрацii aKTiB цивiльного стану.
12.19. Бере участь у нарадах, засiданнях колегii та iнших заходах, що проводяться
Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiнням, Вiддiлом Управлiння державноi
реестрацii.
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12,20. Проводить наради з питаlнь, що

Емежать до компетенцii Вiддiлу.

Начальник ЩентаJIьного районного
у MicTi .Щнiпрi вiддiлу державноi реестрачii
aKTiB цивiльного стану Пiвденно-Схiдного
мlжрегlонalльного
MiHicTepcTBa lостицii .!нiпро)
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