В пологовому будинку «Лелека» батьки мають змогу оформити свідоцтво
про народження дитини або скористатися комплексною послугою
«єМалятко».
«єМалятко» — комплекс реєстраційних послуг лише за однією заявою, а саме:
•
•
•
•
•
•
•

державна реєстрація народженної дитини (свідоцтво про народження);
реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у шлюбі);
внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного
реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;
призначення державної допомоги при народженні дитини;
призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
для батьків, зареєстрованих у місті Києві, є можливість оформлення місця реєстрації
дитини за адресою одного із батьків.

Для оформлення послуги «єМалятко» в пологовому будинку «Лелека», батькам після
народження дитини необхідно своєчасно надати менеджеру наступну інформацію та
документи:
1. Паспорти батьків (якщо паспорт у форматі ID-картки, довідка з органу реєстрації).
2. Свідоцтво про шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі).
3. Ідентифікаційні коди батьків.
4. Номер УНЗР одного з батьків (зазначається в паспорті нового зразка – ID-картці або в
закордонному біометричному паспорті).
5. Номер розрахункового рахунку у форматі IBAN (матері дитини необхідно оформити
соціальну банківську картку для виплат, бажано до пологів), для призначення допомоги
на дитину.
6. Номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти обох батьків.
7. Прізвище, ім’я, по-батькові дитини та дату її народження.
Ми рекомендуємо підготувати вищезазначену інформацію та документи заздалегідь, щоб
отримання Вами послуги було вчасним, максимально швидким та комфортним.
Якщо в день оформлення заяви «єМалятко» (як правило, в день народження дитини або
на наступний день), у батьків відсутні документи з переліку, їх сканкопії або фото можна
надіслати на електронну адресу info@leleka.com.ua.
Присутність обох батьків при оформленні послуги «єМалятко» є обов’язковою.
Виняток становить виключно випадок, коли батьки перебувають у зареєстрованому
шлюбі та мають спільне прізвище.
Обставини, що можуть вплинути на неможливість оформлення послуги «єМалятко» в
пологовому будинку «Лелека» або отримання свідоцтва про народження вже після виписки:

1. Несвоєчасне надання інформації та всіх документів, необхідних для оформлення
послуги.
2. Несвоєчасне підписання заяви «єМалятко» батьками. Відсутній один із батьків в
пологовому будинку або відсутня його нотаріальна заява у випадках, що вимагають згоду.
3. Паспортні документи недійсні: не вклеєні фотографії в паспорт-книжечку або термін дії IDкартки сплив.
4. Відсутність зареєстрованого місця проживання хоча б в одного з батьків.
5. Батьки не є громадянами України (або хоча б один із батьків). У такому випадку
оформлюється тільки свідоцтво про народження.
6. Вихідні та святкові дні в РАЦС.
7. Під час оформлення заяви «єМалятко» батьки не дійшли згоди щодо прізвища та/або ім’я
дитини.

Якщо батьки (або один із батьків) є громадянами іншої держави, для державної реєстрації
народження дитини, необхідно надати наступні документи:
1. Оригінали паспортів батьків (для громадян іншої держави- закордонний паспорт), посвідок
на проживання, свідоцтва про шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі).
2. Нотаріально засвідчений переклад закордонного паспорту.
3. Якщо шлюб батьків було укладено на території іншої держави – свідоцтво про шлюб з
апостилем та нотаріально засвідченим перекладом.
Додатково заповнюються заяви, бланки яких надає відповідальний працівник Пологового будинку
після народження дитини, відповідно до випадків, перелічених нижче:
•
•
•
•

батьки перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають спільне прізвище (заяву заповнює
мати)
батьки перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають різні прізвища (заява заповнюється
обома батьками)
батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але бажають вказати відомості про батька
дитини (заява заповнюється обома батьками)
мати не перебуває у зареєстрованому шлюбі і не має заяви особи, яка визнає своє батьківство
(заяву заповнює мати)

Свідоцтво про народження дитини вручається в Пологовому будинку «Лелека».
З метою отримання свідоцтва про народження дитини у Пологовому будинку, рекомендуємо
заздалегідь підготувати необхідні документи.
Прийом документів здійснюється протягом двох днів після пологів (до дня проведення урочистої
виписки) не пізніше 11:00.
Неділя та понеділок – державна реєстрація не здійснюється.
Якщо будь-яких причин не здійснено державну реєстрацію народження дитини під час знаходження
у пологовому будинку, необхідно звернутись до районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану:
•
•
•

за місцем проживання батька або матері;
за місцем знаходження пологового будинку;
у разі реєстрації на тимчасово окупованій території – до будь-якого районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану за Вашим вибором.

