ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому
Боратинської сільської ради
від 26 вересня 2019 року № 99

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Державна реєстрація народження
1 Орган, що надає
послугу

2 Місце подання
документів та
отримання
результату послуги

3 Інформація про
віддаленні робочі
місця ЦНАП (місце
подання документів
та отримання
результату послуги)

4 Перелік документів,
необхідних для
надання послуги, та
вимоги до них

Боратинська сільська рада Луцького району Волинської області
Адреса: с. Боратин, вул. Центральна, 15
Телефон: (0332) 70-53-35
Веб-сайт: https://boratyn.silrada.org
Електронна пошта: boratyn.sr@gmail.com
Режим роботи:
Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Обідня перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні
Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
Адреса: с. Боратин, вул. Центральна, 15
Телефон: 29-42-57
Веб-сайт: https://boratyn.silrada.org
Електронна пошта: boratyn.cnap@gmail.com
Режим роботи:
Понеділок, вівторок, четвер: 08.00 – 17.00
Середа: 08.00 – 20.00
П’ятниця: 08.00 – 15.00
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні
Віддалені робочі місця
відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
Графік роботи:
Понеділок - п’ятниця з 08.00 до 16.00
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні
Адреса ВРМ: с. Промінь, вул. Миру, 11
Тел.: 79-28-88
Адреса ВРМ: с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Тел.: 70-91-42
1. Заява.
2. Паспорти , або паспортні документи батьків дитини.
3. Свідоцтво про шлюб , якщо батьки перебувають у
зареєстрованому шлюбі.
4. Медичне свідоцтво про народження (медична довідка про
перебування дитини під наглядом лікувального закладу, лікарське
свідоцтво про перинатальну смерть, рішення суду про встановлення факту
народження).
При потребі, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між
собою, походження дитини від батька визначається:
1) за заявою матері та батька дитини;
2) за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини;
3) за рішенням суду.

5 Оплата
6 Результат послуги
7 Термін виконання
8 Спосіб отримання
відповіді
(результату)
9 Законодавчонормативна основа

У разі подання заяви уповноваженою особою (представником)
додатково подаються:
5.Оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження
представника
6. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу представника
Безоплатно
1. Свідоцтво про народження.
2. Письмова відмова у наданні послуги.
1 календарний день
Після отримання дзвінка або sms-повідомлення на залишений контактний
номер телефону - особисто, в тому числі через представника за
довіреністю (з посвідченням особи).
1. Сімейний кодекс України (статті 121, 125, 135);
2. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
(стаття 13);
3. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,
затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5).

