
Порядок присвоєння прізвища, імені, по батькові дитині при 

державній реєстрації народження 

     Статтею 28 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) 

встановлено, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином 

України, складається із прізвища,  власного імені та по батькові, 

якщо інше не випливає із закону  або  звичаю  національної 

меншини,  до якої вона належить. 

Ім'я фізичній особі надається відповідно до закону. 

 Відповідно до  статті  49  наведеного  Кодексу  державній 

реєстрації підлягають, зокрема народження фізичної особи та її 

походження. 

При визначенні прізвища,  імені та по батькові дитини  є  ряд 

важливих правових моментів. 

Стаття 7   Конвенції   про  права  дитини    від 20 листопада 1989 

р. визнає за дитиною право на ім'я. 

 Вибір імені дитини здійснюється за взаємною згодою батьків. 

     Так згідно  зі  статтею   146   Сімейного   кодексу   України   

якщо батьки дитини перебувають у шлюбі,  ім'я дитини 

визначається за згодою батьків. 

     Ім'я дитини,  народженої жінкою,  яка не перебуває у шлюбі, 

у разі  відсутності  добровільного визнання батьківства 

визначається матір'ю дитини. 

При державній реєстрації народження іншою особою власне  

ім'я дитини присвоюється за її вказівкою. При державній   

реєстрації   народження   дитині   може  бути присвоєно не 

більше двох власних імен. 



Однак кількість імен не обмежується у тих випадках, коли мати 

і  (або)  батько  дитини належать до національних меншин і 

порядок присвоєння імені є звичаєм конкретної з них. 

У разі відсутності при державній реєстрації народження  згоди 

батьків  щодо  присвоєння  дитині  власного імені спір 

вирішується органами опіки й піклування або судом. 

     Основними мотивами,  які в наш час визначають  обрання  

імені для дитини,  є:  родинна традиція, за якою сина чи дочку 

називають за іменем бабусі,  дідуся;  особисті уподобання; 

вшанування іменем дитини  видатних  осіб,  літературних  

героїв,  кінозірок,  героїв телесеріалів. 

     Відповідно до   статті   145   Сімейного   кодексу    України  

прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. 

Якщо батьки   мають   спільне   прізвище,   то   це  прізвище 

присвоюється і дітям. 

 Якщо мати,  батько  мають  різні  прізвища,  прізвище  дитини 

визначається за їхньою згодою. 

     Враховуючи те,  що  статтею  144  Сімейного  кодексу  

України  передбачено можливість проведення державної 

реєстрації народження  дитини  за  заявою  інших  осіб,  якщо 

цього не можуть зробити батьки дитини,  чинним 

законодавством врегульовано порядок виправлення  (зміни) 

прізвища або власного імені дитини в актовому записі про її  

народження  у  зв'язку  з  тим,  що  при  державній 

реєстрації  народження  дитині  присвоєно прізвище або власне 

ім'я без урахування побажань обох або  одного  з  батьків.  Такі  

заяви приймаються  відділами державної реєстрації актів 

цивільного стану не пізніше одного року з дня народження 

дитини. 



     Крім того,  заяви про виправлення  власного  імені  дитини  у 

зв'язку  з  тим,  що  вона фактично має власне ім'я,  відмінне від 

зазначеного в  актовому  записі  про  її народження,  

приймаються відділами   державної   реєстрації   актів   

цивільного  стану  до досягнення нею чотирнадцятирічного віку. 

     При досягненні чотирнадцяти років  особа  має  право  

змінити своє прізвище або власне ім'я за згодою батьків або 

одного з них у разі якщо другий з батьків  помер,  визнаний  

безвісно  відсутнім, оголошений померлим,  визнаний обмежено 

дієздатним,  недієздатним, позбавлений батьківських прав  

щодо  цієї  дитини,  а  також  якщо відомості  про  батька  (матір) 

дитини виключено з актового запису про її народження або якщо 

відомості про чоловіка як батька дитини внесені  до актового 

запису про її народження за заявою матері.  У разі якщо над 

особою,  яка досягла чотирнадцяти років, встановлено 

піклування,   зміна   прізвища  або  власного  імені  такої  особи 

здійснюється за згодою піклувальника. 

     Складовим елементом імені фізичної особи є по батькові. 

     Статтею 147 Сімейного кодексу України  визначено, що  

власне  ім'я  особи,  записаної  батьком  дитини,  автоматично 

визначає по батькові дитини. 

Якщо ім'я батька є подвійним, то по батькові дитини може бути 

записано відповідно до одного з цих імен. 

  По батькові  дитини,  народженої  жінкою,  яка не перебуває у 

шлюбі,  за  умови,  що  батьківство  щодо   дитини   не   визнано, 

визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її 

батьком. 

     Водночас слід  пам'ятати,  що  особисте  ім'я  - це не тільки 

юридично  зафіксоване  слово,  за  допомогою  якого   

здійснюється індивідуалізація  особи,  а  також  це  "оберіг"  - 

супутник життя людини. 
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