
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

17 червня 2021р.                              Стрий                                                       № 180

 
      Про здійснення повноважень у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 ст. 38, ст.52  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 та частини 2 статті 6 
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  пунктів 2.5, 3.2, 
3.3, 3.6, 4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 Порядку ведення обліку і звітності про використання 
бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх 
зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року 
№ 1578/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за 
№1845/22157,     виконавчий комітет  міської ради   в и р і ш и в:

1. Покласти відповідальність за проведення  державної реєстрації актів 
цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, з 
дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у  
Стрийській міській територіальній громаді: 
- для сіл Лисятичі, Пукеничі, Кути, Луги, П’ятничани - на старосту Данчевського 

Зіновія Ігоровича 
- для сіл Угерсько, Вівня, Кавське - на старосту  Каваціва Ярему Володимировича
- для сіл Добряни, Добрівляни, Заплатин, Діброва - на старосту Оброцу Ігора 

Євстахійовича
- для сіл Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, Райлів - на старосту Яхвана 

Михайла Михайловича
- для сіл Братківці, Жулин, Семигинів, Розгірче - на старосту Чушак Оксану 

Миколаївну 
- для сіл Миртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, Бережниця - на старосту 

Олійника Михайла Семеновича
- для сіл Підгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, Ходовичі, Піщани, Стриганці - на 

старосту Ляльку Володимира Миколайовича
- для сіл Дашава, Олексичі, Гайдучина, Щасливе, Йосиповичі, Загірне - на 

старосту Греськіва Тараса Васильовича
- для сіл Подорожнє, Зарічне, Лани-Соколівські, Сихів - на старосту Микитина 

Зеновія Івановича
- для сіл Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Угільня - на старосту Бардина Ігора 

Івановича. 



2. На заступника керівника ЦНАП виконавчого комітету Стрийської міської 
ради Наталію Луньову  покласти відповідальність за зберігання, ведення належного 
обліку використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного 
стану, прийняття від старост  звітів за встановленими формами та подання у 
встановлені законодавством порядку і строки до Стрийського міського відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління 
юстиції (м. Львів) звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію актів 
цивільного стану та використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану, а також за здійснення організаційного і методичного забезпечення 
та координацію діяльності старост для населених пунктів, які ввійшли до складу 
Стрийської міської територіальної громади, з питань державної реєстрації актів 
цивільного стану, забезпечення їх бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану та іншою документацією, необхідною для проведення державної 
реєстрації актів цивільного стану. 

3. На заступника керівника ЦНАП (Н. Луньова) та старост Стрийської міської 
ради  в межах повноважень, визначених пунктом 1 цього рішення, та у порядку, 
визначеному пунктом 2 цього рішення, покласти відповідальність за отримання, 
зберігання, використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного 
стану.  

4. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) заступника 
керівника ЦНАП виконкому Стрийської міської ради  відповідальність за виконання 
повноважень та обов’язків, визначених пунктами 1 та 2 цього рішення, покладається 
на посадову особу виконкому Стрийської міської ради, яка виконує його обов'язки  
згідно розпорядження міського голови. 

 5. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) старости   
відповідальність за виконання повноважень щодо державної реєстрації актів 
цивільного стану в населених пунктах, які ввійшли до складу Стрийської міської 
територіальної громади,  та за отримання, зберігання, використання та подання 
звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану покладається  на  посадову особу, яка виконує його обов'язки   
згідно розпорядження міського голови. 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського  голови   М. Дмитришина.
   

Міський голова                                                                      Олег КАНІВЕЦЬ


