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ПРАВОВА ДОПОМОГА

в умовах воєнного стану

Ця публікація здійснена за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства 
закордонних справ Данії. Думки, висновки чи ре ко мендації належать авторам та упоряд-
никам цього видання й не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних 
справ Данії,  Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

сервіси надання  
безоплатної правової 
допомоги

перевірити актуальність розміщеної 
інформації з моменту друку (15.04.2022) 
та отримати більш детальні роз’яснення



ПОЛОГИ ВІДБУЛИСЯ В УКРАЇНІ 
ПОЗА МЕЖАМИ ЗАКЛАДУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. ОТРИМАТИ МЕДИЧНЕ СВІДОЦТВО  
ЗА ФОРМОЮ 103/О

В умовах воєнного стану видавати медичне свідоцтво про 
народження за формою 103/о можуть медичні працівники 
закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які 
одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики, які:

 надавали допомогу при пологах;
 проводили перший огляд новонародженого;
 проводили перший медичний огляд породіллі після пологів.

Якщо медпрацівник не може видати породіллі медичне свідоцтво 
про народження за формою 103/о, він може виписати довідку 
довільної форми у двох примірниках без проставляння печатки. 

Один примірник такої довідки видається породіллі, а другий — на 
зберігання до медичного закладу. Така довідка прирівнюється до 
медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

Отримати медичне свідоцтво про народження можна також за 
особистим зверненням породіллі до закладу охорони здоров’я. 

Слід мати медичні документи щодо спостереження вагітності або бути 
зареєстрованою в електронній системі охорони здоров’я, де містяться 
записи, що підтверджують факт вагітності. 

У випадку, якщо жодних медичних документів, які б підтверджу-
вали народження дитини, в її законних представників немає, 
потрібно буде звертатися до суду із заявою про встановлення 
факту народження дитини на відповідній території у певний час.

2. ЗДІЙСНИТИ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
Державну реєстрацію народження дитини можна здійснити 
безоплатно в органах державної реєстрації актів цивільного 
стану незалежно від місця народження новонародженої дитини 
чи проживання її батьків. 

Державна реєстрація народження можлива виключно при пред’явленні 
паперового медичного свідоцтва про народження за формою № 103/о.

ПОЛОГИ ВІДБУЛИСЯ 
ЗА КОРДОНОМ
Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, 
які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, 
проводять дипломатичні представництва та консульські уста-
нови України. Реєстрація народження дитини провадиться 
консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєн-
 ням  прізвища, імені та по батькові.
Реєстрація провадиться за місцем народження або за місцем 
проживання батьків дитини або одного з них за їх письмовою 
заявою. Заяву слід подати не пізніше одного місяця з дня 
народження дитини. 

Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього 
акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.


