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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) 
висловлює свою повагу Луганській обласній державній адміністрації - обласній 

військово-цивільній адміністрації та звертається із наступним.  

У зв'язку із утворенням нових районів відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та 
ліквідацію районів" до підпункту 10.4 пункту 10 Положення про міжрегіональні 
управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 були внесені 

зміни і на сьогодні начальник міжрегіонального управління визначає населені 
пункти в межах відповідного району кожної області, на які поширюватиметься 

компетенція відділів державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі 
щодо забезпечення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст 

обласного значення) рад бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану, складання ними відповідних звітів тощо. 

На виконання зазначених вимог нормативного документу 19 березня 2021 
року наказом Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                 

(м. Харків) № 59/В «Про закріплення юрисдикції органів державної реєстрації 
актів цивільного стану у Луганській області Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків)» (далі - Наказ) затверджено 
перелік населених пунктів в межах відповідного району Луганської області, на 
які поширюватиметься компетенція відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану, розташованих на території Луганської області, а також 
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 їх походження, шлюбу, смерті.  
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Окремо слід відмітити визначений принцип екстериторіальності в межах 
відповідного району та можливість мешканців населених пунктів району 

звертатися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в 
межах того ж району.  

З метою інформування якнайбільшої кількості населення щодо 
екстериторіальності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 

просимо сприяти в розміщені та оприлюдненні вищезазначеного Наказу.  
Користуючись нагодою, висловлюємо щиру повагу і надію на подальшу 

плідну співпрацю. 
 

 
Додаток: на 23 арк. в 1 прим. 
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