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                                                   Технологічна картка 

адміністративної послуги з державної реєстрації шлюбу 

 

1. Етапи опрацювання заяви 

суб’єкта звернення про надання 

адміністративної послуги 

      Посадова особа відділу для проведення 

державної реєстрації та видачі свідоцтва про 

шлюб: 

- приймає, перевіряє заяву про державну 

реєстрацію шлюбу та заяву про скорочення 

місячного терміну державної реєстрації 

шлюбу (у разі її подання) і повноту поданих 

документів; 

- реєструє заяви; 

        - перевіряє факт оплати на безоплатній 

основі за допомогою Державного сервісу 

перевірки квитанцій (https://check.gov.ua) по 

коду квитанції. Сформований посадовою 

особою відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану з використанням 

програмного продукту платіжний документ 

повинен бути роздрукований та доданий до 

відповідної заяви; 

- здійснює перевірку законності перебування 

іноземців або осіб без громадянства на 

території України шляхом направлення в день 

отримання заяви про державну реєстрацію 

шлюбу запиту до територіального органу 

Державної міграційної служби України;  

ознайомлює суб’єктів звернення з умовами та 

порядком державної реєстрації шлюбу, 

правами та обов’язками наречених, як 

майбутніх подружжя і батьків; 

- інформує про можливість здійснення 

медичного обстеження та за бажанням 

суб’єктів звернення видає направлення за 

зразком, затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я; 

- призначає дату та час державної 

реєстрації шлюбу; 

- складає актовий запис про шлюб в 

Державному реєстрі актів цивільного стану 

громадян (далі – Реєстр), ознайомлює 

наречених з відомостями, зазначеними в 

актовому записі; 

- формує свідоцтва про шлюб в Реєстрі; 

- вносить відомості про свідоцтво про 

шлюб до книги обліку бланків свідоцтв про 

шлюб; 

- видає кожному із подружжя свідоцтво 

https://check.gov.ua/


 

про шлюб;  

- вносить відомості до алфавітної книги; 

-   відмовляє у проведенні державної реєстрації 

шлюбу та видачі свідоцтва про шлюб, якщо: 

- державна реєстрація шлюбу суперечить 

вимогам законодавства України; 

- з проханням про державну реєстрацію шлюбу 

звернулась недієздатна особа або особа, яка не 

має необхідних для цього повноважень. 

2. Відповідальна посадова особа 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

 Начальник відділу    

3. Структурні підрозділи суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, відповідальні за етапи 

1.Олександрівський районний у місті 

Запоріжжі відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро); 

2.Заводський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

3.Комунарський  районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

4.Дніпровський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

5.Вознесенівський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

6.Шевченківський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

7.Хортицький районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

8.Бердянський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

9.Мелітопольський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

10.Токмацький міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

11.Енергодарський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-



 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

12.Василівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

13.Веселівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

14.Вільнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

15.Гуляйпільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

16.Запорізький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

17.Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану по Великобілозерському та 

Кам’янсько-Дніпровському районах Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

18.Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану по Більмацькому та 

Розівському районах Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро); 

19.Михайлівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

20.Новомиколаївський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

21.Оріхівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

22.Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану по Пологівському та 

Чернігівському районах Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро); 

23. Приазовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

24.Приморський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-



 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро); 

25.Якимівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

4. Строки виконання етапів (дії, 

рішення) 

      Посадова особа відділу 

 у день звернення та у присутності суб’єктів 

звернення: 

- приймає, перевіряє заяву про державну 

реєстрацію шлюбу та заяву про скорочення 

місячного терміну державної реєстрації шлюбу 

(у разі її подання) і повноту поданих 

документів; 

-  реєструє заяви; 

- ознайомлює суб’єктів звернення з умовами та 

порядком державної реєстрації шлюбу, 

правами та обов’язками наречених, як 

майбутніх подружжя і батьків; 

- інформує про можливість здійснення 

медичного обстеження та за бажанням 

суб’єктів звернення видає направлення за 

зразком, затвердженим Міністерством охорони 

здоров’я; 

- призначає дату та час державної реєстрації 

шлюбу; 

у призначений день державної реєстрації 

шлюбу та у присутності наречених: 

- складає актовий запис про шлюб в Реєстрі та 

на паперових носіях, ознайомлює наречених з 

відомостями, зазначеними в актовому записі; 

- формує в Реєстрі свідоцтва про шлюб для 

видачі нареченим; 

- вносить відомості про свідоцтва про шлюб до 

книги обліку бланків свідоцтв про шлюб; 

- видає кожному з подружжя свідоцтва про 

шлюб; 

- вносить відомості до алфавітної книги. 

5. Механізм оскарження 

результату надання 

адміністративної послуги 

Дії або бездіяльність посадових осіб відділу 

можуть бути оскаржені до Міністерства 

юстиції та/або до суду в порядку, 

встановленому законом. 

 
 

 

 

 

 


