ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ
У ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ
Щоб зробити маленький внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє
покоління, з метою реалізації сервісів Міністерства юстиції України, забезпечення
ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану та
створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до
адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини відповідно
до наказу Міністерства юстиції України № 1593/5 від 26.08.2015, Свалявським
районним відділом ДРАЦС ГТУЮ в Закарпатській області запроваджено прийняття
працівниками відділу документів необхідних для проведення державної реєстрації
народження дитини та видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у
пологовому відділенні Свалявської центральної районної лікарні.
З даного питання працівниками відділу здійснюється виїзний прийом громадян
безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи.
Суть заходу полягає у можливості отримання свідоцтва про народження
дитини, ще до виписки з пологового будинку.
Перелік документів, необхідних для реєстрації дитини:
1) У разі якщо батьки дитини перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище – для
реєстрації дитини достатньо звернутися одному з батьків, надавши паспортні
документи (паспорти) обох батьків, медичне свідоцтво про народження дитини та
оригінал свідоцтва про шлюб;
2) У разі якщо батьки перебувають у шлюбі, однак мають різні прізвища – при
реєстрації дитини необхідно звернутися обом батькам, надавши вищезазначені
документи, а також батькам необхідно написати спільну заяву про присвоєння
прізвища дитині;
3) У разі якщо мати не перебуває у шлюбі – при реєстрації дитини необхідно
звернутися безпосередньо матері дитини, надавши паспортний документ (паспорт) та
медичне свідоцтво про народження дитини та написавши необхідну заяву;
4) Для іноземців додатково необхідно надавати нотаріально завірений переклад на
українську мову паспортного документа (паспорту), свідоцтва про шлюб (у разі видачі
його іншою державою) та інших документів, які видані іноземною державою.
З даного питання працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Свалявського районного відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області здійснюється
прийом громадян у пологовову відділені Свалявської центральної районної лікарні
Закарпатської області :
– середа — п’ятниця з 13-00 до 15-00 год.
Дана послуга спрощує взаємодію молодих батьків з державними структурами
та значно заощаджує час.
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