
Порядок внесення змін до актових записів про смерть. 
 

Державна реєстрація смерті проводиться шляхом складання актових 

записів про смерть. На підставі складеного актового запису у повній 

відповідності до нього видається свідоцтво про смерть (п.2 ст.9 Закону України 

“Про Державну реєстрацію актів цивільного стану” від 01.07.2010р. (далі 

Закон) та п.1  розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в 

Україні, затверджених Наказом Міністерства  юстиції України № 52/5 від 

18.10.2000 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010р. 

р. № 3307/5). 

При оформленні документів про реєстрацію смерті виникають  випадки  

щодо розбіжності або неправильності у написанні прізвища, імені, по батькові  

та інших відомостей про померлу особу.   

Внесення змін до актового запису про смерть проводиться відповідно ст. 

22 Закону та «Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 

поновлення та анулювання» затверджених наказом Міністерства юстиції 

України № 96/5 від 12.01.2011р. (надалі Правила) за заявою спадкоємців 

померлого.  

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до 

відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем 

проживання заявника,а у випадках передбачених законодавством, - за місцем 

зберігання актового запису цивільного стану. (ст.22 Закону). 

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які 

проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до 

актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації 

актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або 

консульської установи України. 

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

подають заяву про внесення змін  до актового запису цивільного стану, 

складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем 

проживання. 

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх  поновлення та 

анулювання щодо померлих проводяться за заявами осіб, які входять до кола 

спадкоємців за законом або заповітом, згідно з чинним законодавством 

України. 

Заява про внесення змін до актового запису про смерть невпізнаної особи 

може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

за місцем зберігання першого примірника актового запису про смерть. 

Підставою для внесення змін у актові записи цивільного стану є висновок 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану (п.2.13. Правил). На 

підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану складає обгрунтований висновок про 

внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому. У 

разі відмови у внесенні змін до актового запису про смерть у висновку мають 

бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження 

в судовому порядку. (п. 2.12 Правил).                    



Висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про 

внесення змін до актового запису цивільного стану складається у двох 

примірниках, з яких один разом із зібраними документами надсилається до 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання 

першого примірника актового запису цивільного стану, до якого вносяться 

зміни (п.2.19. Правил). 

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику 

повторно видається  або надсилається для вручення до відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання свідоцтво. На 

свідоцтві проставляється штамп «Повторно». Свідоцтво про державну 

реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у 

встановленому порядку (п.2.22. Правил). 
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