
Проект УГСПЛ 24.01.2018 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  

щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану, якщо такі акти відбулися на 

тимчасово окупованій території України» 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Цивільний процесуальний кодекс України  

Стаття 316. Підсудність 

 

1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має 

юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання. 

 

2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який 

проживає за її межами, про встановлення факту, що має 

юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою 

судді Верховного Суду. 

 

Відсутня. 

Стаття 316. Підсудність 

 

1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне 

значення, подається до суду за місцем її проживання. 

 

2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за 

її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, 

визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду. 

3. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне 

значення або пов’язана з врахуванням відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), виданих незаконними 

органами (посадовими та службовими особами) на тимчасово 

окупованій територіії України, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на зазначеній території, подається до 

будь-якого суду за вибором заявника. 

4. Заява органу реєстрації актів цивільного стану про 

встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово 

окупованій території України подається до суду за місцезнаходженням 

органу.  

Стаття 317. Особливості провадження у справах про 

встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово 

окупованій території України 

1. Заява про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною 

Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми 

представниками або іншими законними представниками дитини 

до будь-якого суду за межами такої території України незалежно 

Стаття 317. Особливості провадження у справах про встановлення 

факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території 

України 

1. Заява про встановлення факту народження або факту смерті особи 

на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою 

України, може бути подана органом державної реєстрації актів 

цивільного стану або батьками, родичами, їхніми представниками або 

іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами 
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від місця проживання заявника. 

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово 

окупованій території України, визначеній Верховною Радою 

України, може бути подана родичами померлого або їхніми 

представниками до суду за межами такої території України. 

2. Справи про встановлення факту народження або смерті 

особи на тимчасово окупованій території України, визначеній 

Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з 

моменту надходження відповідної заяви до суду. 

3. У рішенні про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною 

Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені 

судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. 

 

 

 

 

4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення 

факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою України, 

підлягає негайному виконанню. 

Рішення у справах про встановлення факту народження або 

смерті особи на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в 

загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження 

рішення не зупиняє його виконання. 

5. Копія судового рішення видається учасникам справи, 

негайно після проголошення такого рішення або невідкладно 

надсилається судом до органу державної реєстрації актів 

такої території України. Заява фізичної особи про встановлення факту 

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території 

України подається до будь-якого суду за вибором заявника. Заява 

органу реєстрації актів цивільного стану про встановлення факту 

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території 

України подається до суду за місцезнаходженням органу.  
 

2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою 

України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної 

заяви до суду. 

3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово 

окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, 

зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце 

народження особи, про її батьків. Суд враховує відомості, зазначені у 

актах (рішеннях, документах), виданих незаконними органами 

(посадовими та службовими особами) на тимчасово окупованій 

території, а також установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території. 

 

4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту 

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. 

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті 

особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною 

Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому 

цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. 

5. Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після 

проголошення такого рішення або та невідкладно надсилається судом до 

органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення 

рішення для державної реєстрації народження або смерті особи. 
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цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної 

реєстрації народження або смерті особи. 

 

 Стаття 317. Особливості провадження у справах про встановлення 

юридичних фактів на тимчасово окупованій території України 

1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово 

окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може 

бути подана органом державної реєстрації актів цивільного стану або 

батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними 

представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території 

України незалежно від місця проживання заявника. 

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою України, може бути 

подана органом державної реєстрації актів цивільного стану або 

родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої 

території України. 

2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою 

України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної 

заяви до суду. 

3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово 

окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, 

зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце 

народження особи, про її батьків. Суд враховує відомості, зазначені у 

актах (рішеннях, документах), виданих незаконними органами 

(посадовими та службовими особами) на тимчасово окупованій 

території, а також установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території. 

 

4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту 

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, 
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визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. 

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті 

особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною 

Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому 

цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. 

5. Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після 

проголошення такого рішення або та невідкладно надсилається судом до 

органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення 

рішення для державної реєстрації народження або смерті особи. 

 

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"  

 

 Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану  

      

     4. Для державної реєстрації актів цивільного стану подається 

паспорт  громадянина України або паспортний  документ 

іноземця заявника та документи, які  підтверджують  факти, що 

підлягають державній реєстрації. 

 

Абзаци відсутні.  

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану  

      

     4. Для державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт  

громадянина України або паспортний документ  іноземця заявника  та  

документи, які  підтверджують  факти, що підлягають державній реєстрації.  

Органи державної реєстрації актів цивільного стану для 

підтвердження фактів народження і смерті громадян, що проживають 

на тимчасово окупованій території України, враховують відомості, 

зазначені у актах (рішеннях, документах), виданих незаконними 

органами (посадовими та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території України, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на зазначеній території. 

Органи державної реєстрації актів цивільного стану, які отримали в 

своє розпорядження акт (рішення, документ), виданий органами та/або 

особами, передбаченими абзацом другим цієї частини, ведуть облік 

таких документів, у відповідних реєстрах в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Врахування відомостей про особу, зазначених в актах (рішеннях, 

документах), виданих незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій території України, а 
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також установами, організаціями і закладами, що функціонують на 

зазначеній території, не тягне за собою визнання таких актів (рішень, 

документів). 

Стаття відсутня. 
      

 

  

 

Стаття 13-1. Особливості державної реєстрації народження фізичної 

особи, народженої на тимчасово окупованій території України, та її 

походження 

 

1. Державна реєстрація народження фізичної особи, народженої на 

тимчасово окупованій території України, та її походження проводиться 

за письмовою або усною заявою батьків, родичів, їхніх представників 

або інших законних представників дитини будь-яким органом 

державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця 

проживання чи місця перебування таких осіб. 

 

2. Органи державної реєстрації актів цивільного стану з метою 

державної реєстрації факту народження та походження враховують 

відомості про особу, зазначені у актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та службовими особами) на 

тимчасово окупованій території України, а також установами, 

організаціями і закладами, що функціонують на зазначеній території. 

Такими актами (рішеннями, документами) можуть бути свідоцтво 

про народження, документ про народження, виданий закладом охорони 

здоров’я, в якому народжена дитина, письмові свідчення батьків та 

родичів дитини. 

 

3. У разі, коли обсяг відомостей про особу, поданих разом із заявою 

про державну реєстрацію народження, не достатній для державної 

реєстрації факту народження або якщо є обґрунтовані сумніви щодо 

справжності поданих документів орган державної реєстрації актів 

цивільного стану негайно звертається до суду із заявою про 

встановлення факту народження особи, народженої на тимчасово 

окупованій території України. Особа, зазначеній в частині першій цієї 

статті, яка звернулась з заявою до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану, може звернутись до суду для встановлення факту 
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народження особи на тимчасово окупованій території. 

 

4. Копію заяви про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території, орган державної реєстрації актів 

цивільного стану видає (надсилає) особі, зазначеній в частині першій 

цієї статті не пізніше наступного дня з дня подання заяви до суду. 

 

5. Рішення суду про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території України, яке набрало законної сили, є 

підставою для складання актового запису цивільного стану, державної 

реєстрації народження, видачі свідоцтва про реєстрацію народження. 

 

6. Державна реєстрація народження особи проводиться, а свідоцтво 

про державну реєстрацію народження видається у день подання заяви 

або отримання рішення суду про встановлення факту народження 

особи на тимчасово окупованій території України, яке набрало 

законної сили.  

Стаття відсутня. 

 

Стаття 17-1. Особливості державної реєстрації смерті особи на 

тимчасово окупованій території України  

 

1. Державна реєстрація смерті особи на тимчасово окупованій 

території України проводиться за письмовою або усною заявою  

родичів померлого або їхніми представниками будь-яким органом 

державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця 

проживання чи місця перебування таких осіб. 

 

2. Органи державної реєстрації актів цивільного стану з метою 

державної реєстрації факту смерті враховують відомості про особу, 

зазначені у актах (рішеннях, документах), виданих незаконними 

органами (посадовими та службовими особами) на тимчасово 

окупованій території України, а також установами, організаціями і 

закладами, що функціонують на зазначеній території. 

Такими актами (рішеннями, документами) можуть бути свідоцтво 

про смерть, документ закладу охорони здоров’я, в якому померла 
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особа; документ установи виконання покарань, у разі настання смерті 

в період перебування особи у цьому закладі, письмові свідчення 

родичів померлої особи. 

 

3. У разі, коли обсяг відомостей про особу, поданих разом із заявою 

про державну реєстрацію смерті, не достатній для державної реєстрації 

факту смерті або якщо є обґрунтовані сумніви щодо справжності 

поданих документів орган державної реєстрації актів цивільного стану 

негайно звертається до суду із заявою про встановлення факту смерті 

особи на тимчасово окупованій території України. Особа, зазначена в 

частині першій цієї статті, яка звернулась з заявою до органу державної 

реєстрації актів цивільного стану, може звернутись до суду для  

встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території. 

 

4. Копію заяви про встановлення факту смерті особи на тимчасово 

окупованій території, орган державної реєстрації актів цивільного 

стану видає (надсилає) особі, зазначеній в частині першій цієї статті не 

пізніше наступного дня з дня подання заяви до суду. 

 

5. Рішення суду про встановлення факту смерті особи на тимчасово 

окупованій території, яке набрало законної сили, є підставою для 

складання актового запису цивільного стану, державної реєстрації 

смерті, видачі свідоцтва про реєстрацію смерті. 

 

6. Державна реєстрація смерті особи проводиться, а свідоцтво про 

державну реєстрацію смерті видається у день подання заяви або 

отримання рішення суду про встановлення факту смерті особи на 

тимчасово окупованій території України, яке набрало законної сили.  

 

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів  

                цивільного стану  

 

     1. У  державній  реєстрації  актів цивільного стану може бути 

відмовлено, якщо:  

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів  

                цивільного стану  

 

     1. У  державній  реєстрації  актів цивільного стану може бути 

відмовлено, якщо: 
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     2) державна  реєстрація  повинна  проводитися в іншому 

органі державної реєстрації актів цивільного стану;  

 

……………. 

 

………….    

     2) державна  реєстрація  повинна  проводитися в іншому органі 

державної реєстрації актів цивільного стану, крім випадків, передбачених 

статтями 13-1 і 17-1 цього Закону;  

……………. 

 

Закон України  

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

Стаття 2. Мета Закону 

1. Цей Закон визначає статус території України, тимчасово 

окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 

встановлює особливий правовий режим на цій території, 

визначає особливості діяльності державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в 

умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, а також прав і законних інтересів 

юридичних осіб. 

Стаття 2. Мета Закону 

1. Цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий 

правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій в умовах цього режиму, особливості реалізації та 

захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних 

інтересів юридичних осіб. 

Стаття 6. Забезпечення права громадян, які проживають на 

тимчасово окупованій території, на отримання документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус 

 

 

………… 

4. За зверненням громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за 

місцем їх перебування оформляються і видаються органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх 

перебування. Такі довідки видаються громадянам у день 

звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого 

Стаття 6. Забезпечення права громадян, іноземців та осіб без 

громадянства, які проживають на тимчасово окупованій території, на 

отримання документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, про державну реєстрацію 

актів цивільного стану 

……… 

4. За зверненням громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які проживають на тимчасово окупованій території або 

переселилися з неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують 

місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам у день звернення 

на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого 

згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
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документа, до якого згідно із Законом України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" 

вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та 

письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою 

громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При 

цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не 

вносяться до її паспорта. 

Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце 

перебування, зразок письмової заяви, яка подається 

громадянином для одержання довідки, затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

Частини 5 і 6 відсутні. 

 

проживання в Україні" вносяться відомості про реєстрацію місця 

проживання, та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою 

громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому 

відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не вносяться до її 

паспорта. 

Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, 

зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання 

довідки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів.  

5. Для державної реєстрації народження та смерті осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, подають документи до будь-

якого органу державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно 

від місця проживання чи місця перебування таких осіб. 

6. Особливості державної реєстрації фактів народження та смерті 

особи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя визначаються законом. 

 

Стаття 9. Незаконні органи, їх посадові та службові особи 

 

……….. 

3. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами 

та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є 

недійсним і не створює правових наслідків. 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 9. Незаконні органи, їх посадові та службові особи, їх акти 

(рішення, документи) 
……….. 

3. Акти (рішення, документи), пов’язані зі здійсненням державою-

окупантом владних повноважень та адміністративно-господарського 

управління, видані на тимчасово окупованій території від імені 

державних та інших органів Російської Федерації, що здійснюють 

управління тимчасово окупованою територією, розглядаються як акти 

(рішення, документи), видані державою-окупантом та є недійсними. 

Для забезпечення прав людини і основоположних свобод осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи враховують 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran19#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran28#n28
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran19#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1199-14/paran28#n28
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………. 

 

відомості про особу, зазначені в актах (рішеннях, документах), виданих 

незаконними органами (посадовими та службовими особами) на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також установами, організаціями і закладами, що 

функціонують на зазначеній території, які підтверджують наступні 

факти: 

1) народження (дати і місця народження, імен батьків); 

2) смерті особи. 

Врахування відомостей про особу,  зазначених в актах (рішеннях, 

документах), виданих незаконними органами (посадовими та 

службовими особами) на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, а також установами, 

організаціями і закладами, що функціонують на зазначеній території, 

не тягне за собою визнання таких актів (рішень, документів). 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи, які отримали в своє розпорядження акт (рішення, 

документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною 

третьою цієї статті, ведуть у реєстрах, держателями яких є відповідні 

органи, облік таких документів в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Спори за заявами осіб, пов’язані з врахуванням відомостей про особу,  

зазначених в актах (рішеннях, документах), виданих незаконними органами 

(посадовими та службовими особами) на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також установами, 

організаціями і закладами, що функціонують на зазначеній території, 

розглядаються за бажанням заявника будь-яким судом за межами такої 

території України незалежно від місця проживання заявника. 

……….  

 


