Державна реєстрація народження
підкинутої, знайденої дитини
Народження дитини для кожної жінки - чи не
найголовніша, найважливіша, найбільш значима подія. Це
дата, з якої починається відлік нового життя. Це одне з
найсильніших переживань, яке мама навряд чи колись забуде.
І, звичайно, кожній жінці хочеться, щоб спогади про
такий момент були світлими, добрими, радісними.
Дитина - маленька людина, зі своїм внутрішнім
світом, своїми бажаннями і потребами, а сім’я – найкращий
осередок для її благополуччя.
Відповідно до п. 3 статті 155 Сімейного кодексу
України відмова батьків від дитини є неправозгідною,
суперечить моральним засадам суспільства.
Проте трапляються випадки, коли батьки залишають
своїх дітей, або відмовляються від них і тоді турботу та
піклування про цих дітей держава покладає на себе.
Факт народження дитини підлягає державній реєстрації.
Реєстрація народження дитини проводиться відділами
ДРАЦС або виконавчими комітетами сільських рад.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація актів
цивільного стану проводиться з метою забезпечення
реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і
підтвердження державою фактів народження фізичної особи
та її походження.
Згідно ч. 1 ст. 13 Закону України “Про державну
реєстрацію актів цивільного стану” (далі - Закон), пункту 1
Глави 1 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні (далі - Правила) державна
реєстрація народження дитини проводиться з одночасним

визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища,
власного імені та по батькові.
Державна реєстрація народження підкинутої,
знайденої дитини проводиться за письмовою заявою
представника органу опіки та піклування та при наданні
рішення органу опіки та піклування про державну реєстрацію
народження дитини. Крім того, при державній реєстрації
народження підкинутої, знайденої дитини подається довідка
закладу охорони здоров'я про вік підкинутої, знайденої
дитини.
Дитина, що народилася, має право на присвоєння їй
імені. Право на ім’я – це найважливіше право, оскільки всі
цивільні права особа має право набувати тільки під своїм
ім’ям. Стаття 7 Конвенції про права дитини свідчить, що
дитина реєструється відразу ж після народження і з моменту
народження має право на ім’я.
У випадку, коли батьки підкинутої, знайденої дитини
невідомі, прізвище, ім'я, по батькові такої дитини та відомості
про батьків зазначаються на підставі рішення органу опіки та
піклування.
Місцем народження дитини в актовому записі про
народження зазначається місце державної реєстрації
народження підкинутої, знайденої дитини.
При цьому у графі "Для відміток" зазначається:
"Дитина підкинута (знайдена), батьки невідомі, відомості про
них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування
(найменування районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу
міської, районної у місті ради, дата та номер рішення)".
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невідома,служба у справах дітей подає органу охорони
здоров’я клопотання про встановлення її віку.
Якщо закладом охорони здоров'я встановлено, що вік
підкинутої, знайденої дитини становить рік і більше,
складений актовий запис про народження включається до
книги поновлених актових записів про народження. Крім
того, після порядкового номера актового запису зазначається:
"Державна реєстрація з пропуском строку".
Після проведення реєстрації покинутої, підкинутої,
знайденої дитини відділ державної реєстрації актів
цивільного стану видає представнику служби у справах дітей
свідоцтво про народження дитини, а також витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135
Сімейного кодексу України. Витяги з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян видаються представникам
служби у справах дітей з дотримання Порядку ведення
Державного реєстру актів цивільного стану громадян. В
подальшому ці документи зберігаються в особистій справі
дитини за місцем її влаштування.
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