
Чи можна змінити ім’я по батькові?

До недавнього часу українці могли на власний розсуд змінити своє ім’я та прізвище, а от взяти інше
по батькові дозволялося лише в двох випадках:

1. якщо батько змінив ім’я;
2. якщо відомості про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Але вже з 01 січня 2021 року громадяни України зможуть окрім прізвища та власного імені змінювати
ще й по батькові. Це стало можливим завдяки прийнятому 03 листопада 2020 року Закону, який
вносить зміни в Цивільний кодекс України та Сімейний кодекс України.

В яких випадках особа має право на власний розсуд змінити по батькові?

1. При досягненні 16 років;
2. За згодою батьків при досягнення 14 років;
3. За згодою піклувальника (якщо над особою було встановлене піклування) при досягнення 14 років;
4. Згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер або оголошений померлим, визнаний

обмежено дієздатним при досягнення 14 років.

Куди звертатися щоб змінити прізвище ім’я по батькові?

Заява про зміну по батькові, як і заява про зміну прізвища та імені приймає та розглядає відділ
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання особи. Така заява подається в
письмовій формі з додатками:

паспорт або свідоцтво про народження особи;
свідоцтво про шлюб (у разі перебування у шлюбі);
свідоцтво про розлучення (у разі якщо шлюб розірвано);
свідоцтво про народження дітей (якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
фотокартка заявника;
квитанцію про сплату державного мита (5 гривень 10 копійок, а якщо особа раніше вже зверталися з
такою заявою, то сума становитиме 51 гривню).

Заява розглядається у тримісячний строк з дня її подання.

Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомогою звертайтеся до: 

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна,  вул. Незалежності, 2;
тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443

Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2;
тел.: (04859) 40 300;

Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49; тел.: (04860)
94 430;

Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93; тел.: (04854) 2 00
55

Також знайти відповідь на юридичне запитання можна у правничій вікіпедії
WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/ або зателефонувавши на єдиний номер системи безоплатної
правової допомоги 0800 213 103
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