
Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
(м. Харків)
_________________    __________

ПЕРЕЛІК
сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, виконавчі органи яких відділи державної

реєстрації актів цивільного стану забезпечують бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану,
приймають від них паперові носії актових записів цивільного стану, відповідні звіти, здійснюють контроль за їх
діяльністю, надають їм методичну допомогу тощо у разі здійснення делегованих повноважень щодо державної 

реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті

№
з/п

Найменування відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

(далі — відділ ДРАЦС)

Найменування району,
в якому розташовано

відділ ДРАЦС

Сільські, селищні, міські (крім міст обласного
значення) ради, виконавчі органи яких відділ

ДРАЦС забезпечує бланками свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного стану,

приймає від них паперові носії актових
записів цивільного стану, відповідні звіти,

здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм
методичну допомогу тощо

1 2 3 4

1

Алчевський міський відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Алчевський район -



2

Кадіївський міський відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Слов’яносербський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

2

Довжанський міський відділ державної
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Довжанський район -Сорокинський міськрайонний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

3

Луганський міський відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Луганський район -

4

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Антрацитівському
району та містах Антрацит і 
Первомайськ Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

Ровеньківський район -



3

5

Білокуракинський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Сватівський район

Сватівський район
(Білокуракинська селищна рада, 

Лозно-Олександрівська селищна рада)

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Сватівському 
району та місту Голубівка Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

Сватівський район
(Коломийчиська сільська рада,
Красноріченська селищна рада,

Нижньодуванська селищна рада, 
Сватівська міська рада)

Троїцький районний  відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Сватівський район
(Троїцька селищна рада)

6

Кремінський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Сєвєродонецький
район

Сєвєродонецький район
(Кремінська міська рада)

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по містах Лисичанськ
та Ровеньки Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

Сєвєродонецький район
(Гірська міська рада)

Попаснянський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Сєвєродонецький район
(Врубівська селищна рада, 

Комишувахська селищна рада, 
Попаснянська міська рада)



4

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по містах Рубіжне та 
Хрустальний Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

-

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Лутугинському 
району та місту Сєвєродонецьку 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

-

7

Біловодський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Старобільський район

Старобільський район
(Біловодська селищна рада)

Марківський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Старобільський район
(Марківська селищна рада)

Міловський районний відділ державної
реєстрації актів цивільного стану 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Старобільський район
(Міловська селищна рада)

Новопсковський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Старобільський район
(Білолуцька селищна рада,

Новопсковська селищна рада)



5

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Старобільському 
району та місту Брянка Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

Старобільський район
(Старобільська міська рада, 
Чмирівська сільська рада, 

Шульгинська сільська рада)

8

Новоайдарський  районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції           
(м. Харків)

Щастинський район

Щастинський район
(Новоайдарська селищна рада, 

Військово-цивільна адміністрація міста
Щастя)

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Перевальському та
Станично-Луганському районах 
Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

Щастинський район
(Валуйська сільська рада, Гарасимівська

сільська рада, Комишненська сільська рада,
Красноталівська сільська рада,

Нижньотеплівська сільська рада,
Розквітненська сільська рада, 

Станично-Луганська селищна рада,
Чугинська сільська рада, Широківська

селищна рада)


