
Державна реєстрація смерті

Строк надання послуги

 В день звернення заявника

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Четвертий відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•

Документи, які подаються

Заява та документи подаються Особисто у паперовій формі до спеціаліста1. 
Заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних 
засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

2. 

Документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або 
судово-медичною установою

3. 

або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про 
оголошення її померлою

4. 

або рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального 
кодексу України, про встановлення факту смерті, що відбулася на тимчасово 
окупованій території України

5. 

Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без 
громадянства) пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт 
громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) 
суб’єкта звернення (у разі їх наявності)

6. 

Спосіб отримання послуги

У паперовій формі документи подаються особисто до спеціаліста Московського районного у 
місті Харкові відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області родичами померлого, 
представниками органу опіки та піклування, працівниками житлово-експлуатаційних 
організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб  



Результат надання адміністративної послуги

Складання актового запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про смерть, витягу з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян (або довідки) про смерть для 
отримання допомоги на поховання 

або

Письмова відмова в проведенні державної реєстрації смерті

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Цивільний кодекс України•
Сімейний кодекс України•
Закон України "Про державну реєстрація актів цивільного стану"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»•
Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 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"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом 
Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України1. 
Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів 2. 



цивільного стану
З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка 
не має необхідних для цього повноважень

3. 


