
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
 

                РІШЕННЯ 

 

25 листопада 2021 року № 404 
 

Про покладання відповідальності   

за державну реєстрацію актів цивільного 

стану та зберігання бланків  
 

 

 Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану», вимог пункту 3.2 розділу III Порядку 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну 

реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 1578/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за № 

1845/22157 (зі змінами), керуючись п. 5, п. б частини першої ст. 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради  

 

      ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити Осову Анастасію Юріївну – адміністратора відділу Центр 

надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, відповідальною особою за: 

- державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, 

смерті, шлюбу; 

- зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного 

стану; 

- ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення 

відповідно до статті 212-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

2. На час відсутності Осової Анастасії Юріївни - адміністратора відділу 

Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради 



Харківської області (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) 

відповідальність за державну реєстрацію актів цивільного стану, 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану та складання протоколів 

про адміністративні правопорушення покласти на спеціаліста І категорії 

відділу Центр надання адміністративних послуг Слобожанської 

селищної ради Харківської області Куповець Оксану Іванівну. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 

151 від 21.04.2021 року «Про покладання відповідальності за державну 

реєстрацію актів цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Яну 

ХАБАРОВУ.  

 

 

 

Слобожанський   

селищний голова Дмитро ДІХТЯР 


