
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

XV сесія VII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

19 червня 2020 року          № 1865 

м. Бібрка 

 

Про надання адміністративних платних послуг з питань  

державної реєстрації актів цивільного стану 

Відповідно до частини 3 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної 

реєстрації актів цивільного стану, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України № 

1168 від 22.12.2010 року, Про затвердження розміру плати за надання платних послуг відділами 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Львівській області (наказ № 25/1899 від 02.05.2018 року), з метою реалізації прав, свобод і 

законних інтересів, спрямованих на покращення обслуговування громадян під час їх звернень 

до виконавчого комітету Бібрської міської ради з питань, пов’язаних з державною реєстрацією 

актів цивільного стану, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Положення про надання платних послуг відповідальною особою виконавчого 

комітету Бібрської міської ради з питань державної реєстрації актів цивільного стану згідно 

додатку 1. 

2. Затвердити перелік адміністративних платних послуг та встановити тарифи на 

адміністративні платні послуги, які надає виконавчий комітет Бібрської міської ради згідно 

додатку 2. 

3. Затвердити бланк заяви про організацію та проведення індивідуального обряду державної 

реєстрації шлюбу згідно додатку 3 . 

4. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються до міського бюджету в порядку 

їх надходження. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Бібрський міський голова ___________________________ Гринус Р.Я. 



Додаток 1 

до рішення сесії Бібрської міської ради 

№ 1865 від 19.06.2020 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  надання  адміністративних платних  послуг відповідальною  особою  

виконавчого  комітету Бібрської міської  ради  

з  питань  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 

1. Положення  про надання адміністративних  платних послуг виконавчим комітетом  Бібрської 

міської ради з питань державної реєстрації актів цивільного стану (далі – Положення) 

розроблено відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», Переліку  платних  послуг, які  можуть  надаватися  відділами  державної  

реєстрації  актів  цивільного  стану, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України 

№ 1168 від 22.12.2010 року, Про затвердження розміру плати за надання платних послуг 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління  

юстиції у Львівській області (наказ № 25/1899 від 02.05.2018 року), з  метою  реалізації  прав, 

свобод  і  законних  інтересів, спрямованих на покращення обслуговування громадян під час їх 

звернень до виконавчого комітету  Бібрської міської ради з  питань, пов’язаних з державною 

реєстрацією актів цивільного стану, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з  метою  реалізації  прав, свобод  і  законних  інтересів,  

спрямованих на покращення обслуговування громадян під час їх звернення до виконавчого 

комітету  Бібрської міської  ради  з  питань, пов’язаних з державною реєстрацією актів 

цивільного стану. 

2. Відповідальна особа за реєстрацію актів цивільного стану, надає адміністративні платні 

послуги правового та технічного характеру, які не передбачені Законом України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану». 

Діяльність виконавчого  комітету Бібрської міської ради  щодо надання адміністративних  

платних послуг правового та технічного характеру, спрямована на  всебічне оперативне 

забезпечення громадян послугами правового та технічного характеру з метою реалізації їх прав, 

свобод і законних інтересів. 

3. Адміністративні платні послуги правового та технічного характеру надаються за  тарифами, 

які розробляються з урахуванням фактичних витрат на забезпечення якісного й термінового 

обслуговування громадян. Розміри тарифних ставок затверджуються рішенням сесії  Бібрської 

міської ради. 

4. Платні послуги надаються на бажання заявника та за відповідною письмовою заявою 

(додаток 3). Відповідальна  особа зобов’язана попередити  фізичну  особу про вартість послуги. 

Відмова фізичної особи від отримання платних послуг не впливає на реалізацію її прав та 

інтересів. 

5. Посадова особа, яка надає адміністративні платні послуги правового та технічного характеру, 

не повинна нав’язувати додаткові платні послуги, якщо громадянин не має в них потреби або 

від них відмовляється. 

6. Плата за адміністративні платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом 

попередньої оплати. Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, 

платіжне доручення) з відміткою банку  чи  відділення поштового  зв’язку. 

7. Відповідальним за порядок  та правильність розрахунків за тарифами є  посадова особа, яка 

надає адміністративні платні послуги, відповідно до чинного законодавства. 

8. Кошти, одержані від надання адміністративних платних послуг правового та технічного 

характеру, спрямовуються на рахунок плати за послуги, утворений органом місцевого 

самоврядування в управління ДКСУ і використовуються на заходи, пов’язані з організацією 

надання адміністративних платних послуг правового та технічного  характеру. 

9. За належну організацію по наданню адміністративних платних послуг правового та 

технічного характеру, за правильність ведення обліку, відповідальним є посадова особа, яка  

надає  дані додаткові послуги, згідно з чинним законодавством. 

10. При зверненні громадян з питань державної реєстрації актів цивільного стану, при розгляді 

яких можуть бути надані адміністративні платні послуги правового та технічного характеру, 

передбачені тарифами по їх наданню, необхідно з’ясувати, чи бажає особа, яка звернулась, 

одержати такі послуги та у випадку згоди, попередити про їх вартість. 



11. Від сплати за надання адміністративних платних послуг правового та технічного  характеру 

звільняються особи, які  користуються  пільгами  щодо сплати державного мита, визначені п. 18 

ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України № 7/93 від 21.01.1993 «Про державне мито». 

 

 

Секретар Бібрської міської ради __________________________Стах І.Я. 



Додаток 2 

до рішення сесії Бібрської міської ради 

№ 1865 від 19.06.2020 р. 

Перелік і тарифи 

адміністративних платних послуг, які надає виконавчий комітет Бібрської міської ради  

з питань державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 

№ з/п Найменування послуги Одиниця виміру Ціна (грн. з ПДВ) 

1. Організація та проведення індивідуальних 

обрядів державної реєстрації шлюбу з 

використанням різноманітних елементів 

урочистості: 

  

1.1. у Бібрській міській раді (робочі дні):   

1.1.1. Повний обряд шлюбу 1 (один) обряд 345,00 

1.1.2. Скорочений обряд шлюбу 1 (один) обряд 200,00 

1.2. у Бібрській міській раді (вихідні та 

святкові): 

  

1.2.1. Повний обряд шлюбу (без вокального 

супроводу ) 

1 (один) обряд 576,00 

1.2.2 Скорочений обряд шлюбу 1 (один) обряд 250,00 

1.2.3 Повний обряд шлюбу (з вокальним 

супроводом) 

1 (один) обряд 200,00 

1.3. за межами Бібрської міської ради * 

(вихідні та святкові) (без вокального 

супроводу ) 

1 (один) обряд 807,00 

Примітка: 

1. Фізична особа може виявити бажання отримати адміністративну платну послугу, згідно 

Переліку. Таке бажання повинно підтверджуватись виключно письмовою заявою після 

ознайомлення  з вартістю послуги і сплати відповідних коштів, а також пред'явлення  квитанції. 

2.* Транспортні послуги покладаються на замовника. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради __________________________Стах І.Я. 



Додаток 3 

до рішення сесії Бібрської міської ради 

№ 1865 від 19.06.2020 р. 

 

До Виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 

_____________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Бланк (заяви) 

Мене (нас) проінформовано про необхідність оплати  державного мита в розмірі 0.85 

коп. (0.90 коп.) з питань реєстрації шлюбу. 

 

Просимо надати нам адміністративні платні послуги з організації та проведення 

індивідуального обряду державної реєстрації шлюбу відповідно до Переліку і тарифів 

адміністративних платних послуг, які надає виконавчий комітет Бібрської міської ради з 

питань державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого рішенням сесії Бібрської 

міської ради № 1865 від 19.06.2020 р., а саме: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Секретар Бібрської міської ради __________________________Стах І.Я. 



Аналіз регуляторного впливу до рішення Бібрської міської ради №1865 від 19.06.2020 р. 

Положення  про  надання  платних  послуг  відповідальною  особою виконавчого  комітету 

Бібрської міської ради з  питань  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 

Згідно з Законами України № 1160-ІV від 11.09.2003 "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", № 2398-VI від 01.07.2010 "Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану", № 280/97-ВР від 21.05.1997 "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Про затвердження розміру плати за надання платних послуг відділами державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління  юстиції у Львівській 

області № 25/1899 від 02.05.2018 року  із внесеними змінами, Виконавчим комітетом Бібрської 

міської ради розроблено проект рішення «Про надання адміністративних платних послуг з 

питань державної реєстрації актів цивільного стану». 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 
Проектом рішення Бібрської міської ради "Про  надання адміністративних платних  послуг з  

питань державної  реєстрації  актів  цивільного стану," передбачається всебічне  оперативне 

забезпечення громадян  послугами  з метою реалізації  їх прав,  свобод  і  законних інтересів та 

компенсації фактичних витрат на забезпечення якісного й термінового обслуговування 

громадян. 

2. Цілі державного регулювання 
Надання адміністративних платних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
Відсутні. 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи 
Проект даного регуляторного акту було розроблено на підставі діючих нормативно-правових 

актів, з урахуванням фонду заробітної плати, а також планових витрат на утримання міської 

ради. 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту 
Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту є малоймовірним. Запропонований 

регуляторний акт не вимагає додаткових витрат та організаційних заходів. 

6. Очікувані результати прийняття акту 
Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість збільшити надходження коштів до 

бюджету Бібрської міської ради, забезпечити контроль за їх використанням, а також поповнити 

бюджет міської ради за рахунок адміністративних платних послуг при державній реєстрації 

актів цивільного стану. 

Таблиця вигод та витрат 

7. Строк дії акту 
Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту з внесенням до нього змін у разі 

виникнення такої потреби внаслідок змін чинного законодавства. 

8. Показники результативності акту 
Показником результативності дії регуляторного акту є надходження коштів до бюджету 

Бібрської міської ради. 

9. Заходи з відстеження результативності акту 
Відстеження результативності регуляторного акту – повторне. 

Розробник проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради. 

 

Бібрський міський голова  _______________________________ Гринус Р.Я. 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Інтереси держави 

Збільшення надходжень до 

бюджету Бібрської міської 

ради 

Процедура розробки регуляторного акту (витрати 

робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготуванням 

регуляторного акту) 

Інтереси суб'єктів 

господарювання 
Немає Немає 

Інтереси громадян 

Оперативне забезпечення  

послугами з метою 

реалізації їх прав, свобод і 

законних інтересів 

При зверненні громадян з питань державної реєстрації 

актів цивільного стану, при розгляді яких можуть бути 

надані платні послуги, передбачені тарифами по їх 

наданню, надаються за бажанням особи, яка 

звернулась, одержати такі послуги. 


