
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

Бурштинської міської ради 

 

 

Від  03.06.2020                                          № 2071 

 

Про затвердження Угоди про співпрацю 

у сфері надання адміністративних послуг  

з державної реєстрації актів цивільного стану 

 

 На виконання рішення Бурштинської міської ради від 25.10.2019 № 07/82-19 «Про 

затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій редакції», враховуючи лист 

Міністерства юстиції України  від 31.01.2020  № 1020/8.4.2/7-20 щодо внесення  м.Бурштин 

до переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких здійснюється надання 

адмінпослуг у сфері ДРАЦС через ЦНАП, відповідно до наказу Міністерства юстиції 

України від 22 січня 2020 року № 224/5 «Про внесення змін до додатка до наказу 

Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2525/5», керуючись Розділом 2 

«Особливості державної реєстрації актів цивільного стану за заявами, поданими через 

центри надання адміністративних послуг» наказу Міністерства юстиції України від 

18.10.2000 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в 

Україні»(зі змінами від 20.05.2020), пп.43 п.1 статті 26 , пп.4 пункту «б» статті 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 
 

1.Затвердити  Угоду про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації актів цивільного стану між Бурштинською міською радою Івано-

Франківської області та Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції (м.Івано-Франківськ), що додається. 

2. Доручити міському голові м.Бурштин Роксолані Олександрівні Джурі підписати 

Угоду про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану між Бурштинською міською радою Івано-Франківської області та 

Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-

Франківськ) . 

3.Керуючому справами виконкому Світлані Видай повідомити про дане рішення 

Південно-Західне міжрегіональне управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної депутатської 

комісії з питань законності та етики Любомира Горвата та керуючого справами виконкому 

Світлану Видай. 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

Підготувала: 

Керуючий справами 

Виконкому        Світлана Видай 

 

Погоджено: 

Головний спеціаліст 

Юридичного відділу                Андрій ПЕРГЕЛЬСЬКИЙ 

 

Секретар ради                  БОГДАН РИБЧУК 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від____________№________________ 

 

« Про затвердження Угоди про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації актів цивільного стану» 

 

1.Розробником проекту є керуючий справами виконкому Світлана Видай. 

 

2.Обгрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено у рамках  реалізації Концепції розвитку надання адмінпослуг у 

громаді, у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану: прийом заяв про державну реєстрацію народження відповідно до 

частини 1 статті 122 та частини 1 статті 135 Сімейного Кодексу України, враховуючи 

наказ Міністерства юстиції України від 22 січня 2020 року № 224/5 «Про внесення змін до 

додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2525/5». 

 

3. Метою прийняття рішення є затвердження укладеної  Угоди про співпрацю у сфері 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, що 

позитивно вплине на : 

- якість надання послуг жителям та гостям громади у сфері ДРАЦС; 

- реалізацію державної програми «Е-малятко» ; 

- імідж Бурштинської міської ради на всеукраїнському рівні. 

 

4. Проєкт рішення розроблено на виконання рішення Бурштинської міської ради від 

25.10.2019 № 07/82-19 «Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій 

редакції», враховуючи лист Міністерства юстиції України  від 31.01.2020  № 1020/8.4.2/7-20 

щодо внесення  м. Бурштин до переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких 

здійснюється надання адмінпослуг у сфері ДРАЦС через ЦНАП, відповідно до наказу 

Міністерства юстиції України від 22 січня 2020 року № 224/5 «Про внесення змін до додатка 

до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2525/5». 

 

5.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Прийняття даного рішення дозволить жителям та гостям громади максимально швидко 

та якісно отримати не тільки послугу ДРАЦС, але й «супутні» послуги в одному 

приміщенні максимум в два відвідування. Бюджетними витратами для надання даної послуги 

стануть отримання адміністратором - кур’єром свідоцтва в Галицькому районному відділі 

ДРАЦС. Останнє, в свою чергу, не матиме ознак додаткового навантаженням для бюджету, 

оскільки адміністратор-кур’єр довозить/отримує результати надання «паспортних послуг» з 

Галицького районного відділу УДМС в Івано-Франківській області. Крім того, робоче місце 

уповноваженої особи СНАП з надання  послуг первинної реєстрації ДРАЦС (наразі 

керуючий справами виконкому), знаходитиметься у фронт-офісі ЦНАП, що значно 

покращить та прискорить видачу результату звернення жителів та гостей громади. 

Інші наслідки – виникнення форс-мажорних обставин за відсутності забезпечення робочого 

органу  «ЦНАП» транспортом для реалізації покладених на нього  повноважень надання 

зазначених послуг при  

6. Доповідач – Світлана Видай, керуючий справами виконкому. 

 

 

Секретар виконкому      Світлана Видай 

 


