Вынікі працы органаў загса Сенненскага раёна па рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану за 2019 год
За 2019 год аддзелам загса райвыканкама і сельскімі выканаўчымі камітэтамі раёна зарэгістравана ўсяго 688 актаў грамадзянскага стану: аб нараджэнні-146, аб смерці-384, аб заключэнні шлюбу-107, Аб устанаўленні бацькоўства-35, аб змене імя-1, аб скасаванні шлюбу-15, з іх:
- аддзелам загса 476 актаў: аб нараджэнні-107, аб смерці-236, аб заключэнні шлюбу - 83, Аб устанаўленні бацькоўства – 34, аб змене імя – 1, аб скасаванні шлюбу - 15;
- сельскімі выканаўчымі камітэтамі 212 актаў грамадзянскага стану: аб нараджэнні-39, аб смерці-148, аб заключэнні шлюбу-24, аб устанаўленні бацькоўства -1.
У 2019 годзе ў раёне зарэгістравана: 107 шлюбаў, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы - 105; 146 нараджэнняў, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы – 136.
Аддзелам загса зарэгістравана ва ўрачыстай абстаноўцы 83 шлюбу, 104 нараджэння.
Сельскімі выканаўчымі камітэтамі зарэгістравана ва ўрачыстай абстаноўцы 22 шлюбы, 32 нараджэння.
Аддзелам загса зарэгістравана 3 шлюбу з замежнымі грамадзянамі (2-паміж грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі, 1-паміж грамадзянінам Рэспублікі Беларусь і Украіны). Шлюбы паміж замежнымі грамадзянамі, з асобамі без грамадзянства ў аддзеле загса не заключаліся.
Аддзелам загса вынесена 1 заключэнне аб зніжэнні шлюбнага ўзросту па прычыне цяжарнасці нявесты.
У нядзельныя і святочныя дні (якія з'яўляюцца выходнымі днямі) рэгістрацыі шлюбаў у аддзеле загса і сельвыканкамах раёна не праводзіліся.
У аддзеле загса зарэгістраваны 1 шлюб па індывідуальнаму сцэнарыю і 2 нараджэння па індывідуальным сцэнарыі, з запрашэннем прадстаўніка Сенненскай РГА «Беларускі Саюз жанчын», прадстаўнікоў раённых СМІ. У сельвыканкамах рэгістрацыі шлюбаў і нараджэнняў па індывідуальных сцэнарах не рэгістраваліся.
Выязныя рэгістрацыі заключэння шлюбу не праводзіліся.
За 2019 год зарэгістравана
шлюбаў: у аддзеле загса-83, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы 83, у тым ліку на беларускай мове -10; у сельвыканкамах-24, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы - 22, у неторжественной -2, на беларускай мове не праводзіліся.
нараджэнняў: у аддзеле загса-107, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы - 104, у неторжественной – 3, у тым ліку на беларускай мове -14; у сельвыканкамах – 39, з іх ва ўрачыстай абстаноўцы - 32, у неторжественной – 7, на беларускай мове не праводзіліся.
Прастаўлена адзнак:
- аб скасаванні шлюбу ў запісе актаў аб заключэнні шлюбу-79;
- аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў у запісы актаў аб нараджэнні - 1.
Па заявах грамадзян у дакументы, якія сведчаць асобу прастаўлена 6 адзнак аб рэгістрацыі нараджэння дзяцей на падставе дакументаў, выдадзеных за межамі Рэспублікі Беларусь.
Аддзелам загса выдадзена 1026 даведак, якія змяшчаюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану, у тым ліку аб адсутнасці запісу акта аб заключэнні шлюбу-27, з іх па заявах грамадзян-786 Даведкі, па запытах устаноў і арганізацый-240.
Аддзелам загса ў 2019 годзе выдадзена 157 копій запісаў актаў грамадзянскага стану па 141 запытах устаноў і арганізацый; па 261 запытах устаноў і арганізацый праведзена праверка аб наяўнасці запісаў актаў грамадзянскага стану ў дачыненні да 1799 асоб (261/1799); 384 копій запісаў актаў аб смерці накіраваныя ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва са штомесячнымі справаздачамі.
Праца з зваротамі.
У 2019 годзе ў аддзел загса паступіла 10 вусных зваротаў грамадзян, падчас правядзення начальнікам 12 асабістых прыёмаў грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. грамадзяне звярталіся па пытаннях шлюбна-сямейнага заканадаўства. На ўсе пытанні былі дадзены адказы. У кнізе заўваг і прапаноў за 2019 г. запісаў не маецца.
Папярэднім запісам скарысталася 59 чалавек, 300 грамадзян атрымалі кансультацыі папярэдне. Паступіла 34 заяўкі па тэлефоне на выраб даведак, з іх 56 выдадзена. Начальнікам аддзела загса праведзена 4 "прамыя лініі", на якія звярнулася 5 чалавек з просьбай растлумачыць пытанні шлюбна-сямейнага заканадаўства. Па ўсіх пытаннях грамадзянам дадзены адпаведныя тлумачэнні.
Самымі папулярнымі ўласнымі імёнамі, якімі наракаліся пры рэгістрацыі нараджэння нованароджаныя, сталі: жаночыя-Варвара, Дар'я, Лізавета, Сафія, Марыя, мужчынскія – Арцём, Максім, Мацвей, Андрэй, Багдан.
Рэдкія імёны: жаночыя-Эрыка, Руслана, Пелагея, Міраслава, Зухра.
мужчынскія-Міраслаў, Дамір, Стэфан, Архіп, Рыгор.
Фактаў прысваення падвойнага імя не маецца.
На працягу года работнікі аддзела загса прымалі ўдзел у раённай экалагічнай акцыі "чыстая Сенненшчына" ; у рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці"; у раённай акцыі "У Новы год з новым пакаленнем", дзе ўшаноўваліся маці, у якіх нарадзіліся першынцы.
Праведзена з удзелам аддзела загса 3 інфармацыйныя гадзіны, дзе грамадзяне змаглі атрымаць бясплатныя кансультацыі, па пытаннях шлюбна-сямейных адносін у памяшканні аддзела загса сумесна з работнікамі натарыяльнай канторы, упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Сенненскага райвыканкама, ДУ "Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Сенненскага раёна". Работнікамі аддзела загса праводзіліся акцыі па кансультаванню грамадзян прымеркаваныя да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, Дню Міжнароднага дня абароны дзяцей, Дня юрыста. Гэтак жа праводзіліся тэматычныя кансультацыі, іншыя формы выступленняў.
У бягучым годзе ў памяшканні аддзела загс праведзены тэматычны ўрок для вучняў 11 класа профільнай групы па грамадазнаўстве гарадской школы. Навучэнцам было расказана аб тым, што Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь з'яўляецца Асноўным Законам нашай дзяржавы, аб яе ролі ў грамадстве, таксама разгледжаны і абмеркаваны пытанні шлюбна-сямейнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь

