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Питання для підготовки до заліку  
 
1. Поняття актів громадянського стану. 
2. Юридичне значення реєстрації актів громадянського стану. 
3. Поняття органів РАЦС, їх правове становище. 
4. Система органів РАЦС. 
5. Завдання органів РАЦС. 
6. Принципи діяльності органів РАЦС. 
7. Правове становище працівників органів РАЦС. 
8. Загальний порядок реєстрації актів цивільного стану  
9. Підстави для відмови в реєстрації актів цивільного стану  
10. Правове становище керівника відділу РАЦС. 
11. Обмеження в діяльності працівників органів РАЦС. 
12. Правове становище кваліфікаційних комісій органів РАЦС: склад, 

повноваження, порядок її роботи. 
13. Розгляд кваліфікаційною комісією заяв осіб, які мають намір працювати 

в органах РАЦС. 
14. Загальна характеристика Інструкції з діловодства у відділах РАЦС 

районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь 
юстиції. 

15. Порядок приймання, розгляду і реєстрації кореспонденції відділами 
РАЦС районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь 
юстиції. 

16. Порядок реєстрації та обліку звернень громадян та організації 
особистого прийому громадян органами РАЦС. 

17. Складання та оформлення службових документів органами РАЦС. 
18. Внутрішнє та зовнішнє погодження проектів документів органів РАЦС. 
19. Резолюція документів органів РАЦС. 
20. Поняття та порядок складання номентклатури справ у органах РАЦС. 
21. Порядок формування документів у справи. Оперативне зберігання 

документів. 
22. Підготовка справ до зберігання. 
23. Характеристика ЗУ „ Про державну реєстрацію актів цивільного стану ”. 
24. Бланки свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану  
25. Зберігання книг реєстрації актів цивільного стану 
26. Підстави виникнення прав і обов’язків батьків і дітей. 
27. Визначення походження дитини  від батьків, які перебували у шлюбі. 
28. Визначення походження дитини  від батьків, які не перебували у шлюбі. 
29. Порядок оспорювання батьківства. 
30. Порядок реєстрації народження. 
31. Особливості реєстрації народження дитини яка народилася на 

морському, річковому або в іншому транспортному засобі або в експедиції чи в 
іншій віддаленій місцевості.  

32. Поняття шлюбу та умови його укладення. 
33. Державна реєстрація шлюбу. 
34. Підстави припинення шлюбу. 
35. Розірвання шлюбу органами РАЦС. 



36. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду. 
37. Правові наслідки реєстрації розірвання шлюбу. 
38. Поняття імені фізичної особи, як особистого немайнового блага. 
39. Порядок реєстрації зміни імені, прізвища, по батькові. 
40. Юридичне значення смерті фізичної особи. 
41. Порядок реєстрації смерті. 
42. Загальна характеристика Положення про порядок зміни, доповнення, 

поновлення та анулювання актових записів цивільного стану. 
43. Загальні положення про зміни, доповнення, поновлення та анулювання 

актових записів цивільного стану. 
44. Внесення змін, доповнень до актових записів цивільного стану. 
45. Підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану. 
46. Актові записи цивільного стану до яких вносяться зміни, доповнення та 

виправлення. 
47. Поновлення актових записів цивільного стану: підстави, документи, які 

подаються до заяви, відмова в поновленні. 
48. Порядок анулювання актових записів цивільного стану  
49. Особливості реєстрації актових цивільного стану  дипломатичними 

представництвами та консульськими установами України. 
50. Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. 
51. Джерела дисципліни „Реєстрація актів громадянського стану”. 
52. Предмет дисципліни „Реєстрація актів громадянського стану”. 
53. Місце зберігання та облік книг реєстрації актів цивільного стану і 

метричних книг у відділах РАЦС 
54. Строки зберігання книг реєстрації актів цивільного стану, метричних 

книг, документів, а також порядок їх передачі до державних архівів. 
55. Режим зберігання книг реєстрації актів цивільного стану та метричних 

книг у відділах РАЦС. 
56. Замовлення бланків свідоцтв, що видаються державними органами 

РАГС на підтвердження юридичних фактів України та порядок їх отримання. 
57. Звітність про витрачання бланків свідоцтв, що видаються органами 

РАГС на підтвердження юридичних фактів України. 
58. Оприбуткування бланків свідоцтв що видаються державними органами 

РАГС на підтвердження юридичних фактів України. 
59. Порядок знищення бланків свідоцтв що видаються державними 

органами РАГС на підтвердження юридичних фактів України. 
60. Відповідальність за зберігання бланків свідоцтв що видаються 

державними органами РАЦС на підтвердження юридичних фактів України. 
61. Заходи та порядок реагування щодо фактів втрати бланків свідоцтв, що 

видаються державними органами РАЦС на підтвердження юридичних фактів 
України.  

 


