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ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ  

ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ЯК ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  

  

Процес радикальних змін політичної та соціально-економічної 

сфери суспільного життя в Україні перебуває в активній фазі. Особливої 

актуальності набувають так звані «пілотні проекти» Міністерства 

юстиції України у різних сферах надання послуг фізичним та юридичним 

особам. 

У ст. 3 Конституції України визначено, що права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави 

[1, с. 5]. При цьому держава в особі публічних суб’єктів орієнтується на 

задоволення потреб та інтересів особи. 

У демократичних країнах ЄС прийнята низка важливих спеціальних 

актів, які запровадили стандарти публічних послуг. Завдяки закріпленим 

нормативно-правовим актам реалізується встановлений в Європі 

стандарт практичного виконання конституційного права громадян – 

права на отримання загальнодоступних адміністративних послуг 

однакового рівня та якості. Можливо, саме завдяки послідовному 

виконанню всіх положень Основного Закону урядами цих держав і 

спостерігається такий високий показник довіри і підтримки населенням. 

Використання міжнародного досвіду, безперечно, є достатньо 

актуальною та багатогранною проблематикою в Україні. Як наслідок, 

реформування у сфері державного управління вимагає не лише 



м. Київ, 20-21 травня 2016 р. │ 105 

 

«косметичного ремонту», а повного перезавантаження діючих сьогодні 

неефективних підходів щодо надання послуг громадянам органами 

державної влади.  

З метою підвищення ефективності роботи відділів державної 

реєстрації актів цивільного стану та якості обслуговування громадян у 

сфері державної реєстрації актів цивільного стану Кабінет Міністрів 

України видав Розпорядження від 26 червня 2015 року № 669-р «Про 

реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану» [4, с. 118].  

 Метою було надати право Міністерству юстиції України визначити 

відділи державної реєстрації актів цивільного стану, в яких 

реалізовуватиметься пілотний проект, затвердити порядок їх роботи із 

заявами фізичних осіб та строки реалізації пілотного проекту з метою 

створення сприятливих умов для отримання фізичними особами 

адміністративних послуг у зазначеній сфері. 

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 09.07.2015 

№ 1187/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у 

сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу 

Інтернет» в місті Києві, Київській та Одеській областях було 

запроваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет та затверджено 

Перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану – учасників 

пілотного проекту, Порядок роботи веб-порталу «Звернення у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану», Порядок розгляду 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками 

пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного 

стану, поданих через мережу Інтернет [3, с. 271].  

Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану», адреса якого dracs.minjust.gov.ua, є офіційним 

сервісом щодо подачі заяв або звернень у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану та є доступним усім користувачам мережі 

Інтернет. 

Завдяки веб-порталу фізична особа може подати до відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну 

реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу, про 

державну реєстрацію зміни імені, про внесення змін до актового запису 

цивільного стану, їх поновлення та анулювання, про повторну видачу 

свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану 

громадян, або звернення щодо їх формування [6].  

Програмне забезпечення організовано за останніми новинками  

ІТ-технологій, що передбачає навіть можливість здійснювати сплату 

державного мита за послуги у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану, плату за послугу щодо видачі витягу з Державного 
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реєстру актів цивільного стану громадян, а також оплату платних послуг, 

які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану. 

Проте існує низка важливих нюансів, наприклад, необхідність у 

заяві електронного цифрового підпису. Відповідно до Закону України 

«Про електронний цифровий підпис» від 2003 року, зі змінами від 

2015 року процедура його оформлення, на мою думку, є доволі 

затратною, бо у визначенні, яке дано у Законі вказано, що електронний 

цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, 

який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає 

змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувала 

[2, с. 276]. Звідси випливає,що засвідчити заяву власним підписом через 

електронний цифровий носій у більшості випадків може стати 

недоступною можливістю.  

При цьому, варто зазначити, що подання до відділів ДРАЦС 

звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення 

користувача до відділу та подання ним документів, передбачених 

законодавством. Тому виникає запитання, чи справді цей пробний проект 

здатний виправдати покладені на нього сподівання, чи врахували 

законодавці обізнаність широкого кола населення? Ці та інші запитання 

можна розглянути крізь призму рівня обговорення даної теми 

суспільством, його зацікавленості в отриманні затребуваних послуг 

швидко, проте якісно та результативно.  

Певна кількість громадян вже скористалися веб-порталом 

«Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», тому 

вже можна говорити про певні перемоги та поразки проекту. Наприклад, 

від моменту запровадження електронного сервісу на Сумщині близько 

25 осіб скористалися даною послугою, 5 із яких подали заяву на 

державну реєстрацію шлюбу, а на Хмельниччині за друге півріччя 

2015 року була подана лише одна заява [5].  

Здавалося б, економія часу та нервів, але радянське «так надійніше», 

коли люди готові стояти у чергах у довжелезному коридорі до чергового 

кабінету, на жаль, ще не викорінилося із свідомості більшої частини 

населення.  

На думку працівників відділів ДРАЦС у різних регіонах України, 

проблема у тому, що люди просто не знають про нову процедуру, саме 

через це спеціалісти відділу перенавантаженні роботою, що є наслідком 

відсутності оперативності щодо своєчасності надання якісних послуг.  

Мін'юст України проводить навчання працівників ДРАЦСів з метою 

оволодіння навичками користуватися онлайн реєстрацією. Поспішати з 

втіленням певних змін не слід. 
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Отже, можна зробити висновок, що розробка пілотних проектів 

Кабінету Міністрів України спільно з Міністерством юстиції України 

охоплює широке коло питань у різних сферах суспільного життя. 

Подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через 

мережу Інтернет громадянами сприятиме належній організації роботи 

відділів ДРАЦС з ефективного та оперативного їх обслуговування, у 

тому числі зменшенню черг через можливість для громадян відвідувати 

відділ у призначений для них час. На даний момент компетентні органи 

та їх посадові особи мають сприяти популяризації електронного 

обслуговування для переходу на новий рівень публічно-владної 

діяльності, яка є необхідною, особливо в умовах Євроінтеграції України. 
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НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА 

 

У 21 сторіччі, у епоху коли удосконалення та модернізація абсолютно 

усіх сфер життєдіяльності зустрічається із неймовірно жорсткою 

конкуренцією на полі економічного збуту, реклама вирішує все. Як сказав 

Білл Гейтс у одному із своїх інтерв’ю: «Якби у мене було лише два долари 

в кишені, один з них я віддав би на рекламу». Однак часто «реалізатори» не 


