
Газета Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

№4 (20)
29 квітня 
2016 року

Çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà 
çàðîáiòíó ïëàòó áîðæíèêà

Умови та порядок виконання рішень судів 
та інших органів (далі - рішень), що підлягають 
примусовому виконанню у разі невиконання їх у 
добровільному порядку, визначає Закон України 
«Про виконавче провадження».

Відповідно до статті 68 Закону України «Про ви-
конавче провадження» стягнення на заробітну плату, 
пенсію, стипендію та інші доходи звертається у разі 
відсутності в боржника коштів на рахунках у банках 
чи інших фінансових установах, відсутності чи недо-
статності майна боржника для покриття в повному 
обсязі належних до стягнення сум, а також у разі ви-
конання рішень про стягнення періодичних платежів 
та стягнення на суму, що не перевищує трьох міні-
мальних розмірів заробітної плати.

Яким чином здійснюється звернення стягнен-
ня із заробітної плати боржника?

Про звернення стягнення на заробітну плату 
боржника державний виконавець виносить постано-
ву, яка надсилається для виконання до бухгалтерії за 
місцем роботи боржника.

В якому розмірі проводяться утримання із за-
робітної плати боржника?

Із заробітної плати 
боржника може бути 
утримано до повного 
погашен ня заборгова-
ності:

- у разі стягнення 
аліментів, відшкоду-
вання шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушко-
дженням здоров’я або смертю, відшкодування шкоди 
у зв’язку із втратою годувальника та збитків чи шко-
ди, заподіяних злочином, - п’ятдесят відсотків;

- за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не 
передбачено законом, - двадцять відсотків.

Слід зазначити, що загальний розмір усіх відраху-
вань під час кожної виплати заробітної плати не може 
перевищувати п’ятдесят відсотків заробітної плати, 
що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі 
відрахування за кількома виконавчими документами. 
Проте, це обмеження не поширюється на відрахуван-
ня із заробітної плати в разі відбування боржником 
покарання у виді виправних робіт і стягнення алімен-
тів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір 
від рахувань із заробітної плати не може перевищува-
ти сімдесяти відсотків.

Чи є кошти, на які не може бути звернено стяг-
нення?

Так, стягнення не може бути звернено на вихідну 
допомогу, щ о виплачується в разі звільнення праців-
ника; компенсацію працівнику за невикористану від-
пустку, крім випадків, коли особа під час звільнення 
одержує компенсацію за в ідпустку, не використану 
протягом кількох років; компенсацію працівнику ви-
трат у зв’язку з переведенням, направленням на ро-
 боту до іншої місцевості чи службовим відрядженням; 
польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, 
ін ші кошти, що виплачуються замість добових і квар-
тирних; матеріальну допом огу особам, які втратили 
право на допомогу п о безробіттю; допомогу у зв’яз-
ку з вагітністю та п ологами;  одноразову допомогу у 
 зв’язку з народженням дитини; допомогу по догляду 
за дитиною; допомогу особам, зайнятим доглядом 
трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за 
дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності 
у зв’язку з доглядом за хв орою дитиною, а також  на 
іншу допомогу на ді тей, передбачену законом; допо-
могу на лікування; допомогу на поховання; щомісячну 
грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживан-
ня продуктів харчування місцевого виробництва та 
особистого підсобного господарства гр омадян, які 
проживають на території, що зазнала радіоактивно-
го забруднення; дотації на обіди, придбання путівок 
до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду 
споживання.

Провідний спеціаліст відділу організації 
та контролю за виконанням рішень 

Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Назарій Назаренко

Мирова угода, як один із інструментів 
виходу з кризи

Державні органи мають за прикладом Мін’юсту 
передати свої функції на місця, – Павло Петренко
Усі державні органи та установи, які надають 

послуги громадянам, повинні провести децентра-
лізацію та передати право виконувати ці функції 
на місця. Таку заяву в ході робочого візиту до 
Волинської області зробив Міністр юстиції Павло 
Петренко.

«Передача повноважень Міністерства юстиції 
має стати історією успіху для інших відомств, які так 
само мають проводити децентралізацію і не боятися 
передавати повноваження місцевим органам влади. 
Місцеві органи влади є дуже спроможними і якісно 
можуть надавати ті сервіси, які раніше неякісно нада-
вали чиновники», - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, Міністерство юстиції, як перший 
державний орган, який відмовився від частини своїх 
функцій та передав їх на місця, готове поділитися сво-
їм досвідом у проведенні процесів децентралізації. На 
його переконання, передовсім, це має стосуватися 
органів, які займаються питаннями реєстрації землі.

«Думаю, що наступними має бути децентраліза-
ція земельних відносин, адже нині вони є досить закритими і бюрокра-
тичними. Українці, які хочуть отримати землю, вимагають максимально-
го спрощення і децентралізації у цій сфері», - зауважив Міністр юстиції.

Він також зауважив: завдяки принципу екстериторіальності органи 
місцевої влади, які перебрали на себе функції Мін’юсту, можуть нада-
вати послуги і громадянам сусідніх регіонів і отримувати за це кошти.

«Це також конкуренція між місцевими громадами. Такою була філо-
софія законів і вона зараз себе виправдає, адже ті міста, які є найбільш 
вмотивованими, вони задаватимуть тон для інших колег», - зазначив 
Павло Петренко.

Водночас він заявив, що нині можна з упевненістю говорити про 
розвінчання міфу, що місцеві громади будуть неспроможними справити-
ся з поставленими перед ними завданнями. На прикладі Луцька можна 
з упевненістю сказати: якість послуг вища, ніж була раніше в системі 
органів юстиції.

«Ми прийняли правильне рішення. Місцева громада спроможна ви-
рішити свої проблеми. Тому нашим завданням є довести, що Україна 
починається саме з простої людини, з місцевої громади, з маленького 
села, селища, з людей, які знають свої проблеми і мають можливості 
для того, щоб реалізувати багато функцій по реалізації свого життя», - 
зазначив він.

В умовах економічної кризи мирова 
угода є не тільки процесуальним засобом 
припинення судового спору, але й стає 
вагомим економічним інструментом, який 
дозволяє шляхом взаємних поступок до-
сягти балансу економічних інтересів між 
сторонами.

За своєю суттю мирова угода поєднує в 
собі відносини матеріального та процесуаль-
ного права. Як об’єкт регулювання норм мате-
ріального права, мирова угода є цивільно-пра-
вовим правочином, спрямованим на зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків 
між сторонами. Як об’єкт регулювання норм 
процесуального права, затверджена судом 
мирова угода призводить до припинення про-
вадження у справі.

Мирова угода - завжди примирення не-
примиренного.

Під мировою угодою у справі про банкрут-
ство розуміється домовленість між боржником 
і кредиторами стосовно відстрочки та/або роз-
строчки, а також прощення (списання) креди-
торами боргів боржника, яка оформлюється 
шляхом укладення угоди між сторонами.

Мирова угода може бути укладена на 
будь-якій стадії провадження у справі про бан-
крутство. У процедурі розпорядження майном 
боржника мирову угоду може бути укладено 
лише після виявлення всіх кредиторів і затвер-
дження господарським судом реєстру вимог 
кредиторів.

Рішення про укладення мирової угоди від 
імені кредиторів ухвалюється комітетом кре-
диторів більшістю голосів кредиторів – членів 
комітету кредиторів і вважається прийнятим за 
умови, якщо всі кредитори, вимоги яких забез-
печені заставою майна боржника, висловили 
письмову згоду на укладення мирової угоди.

Як правило, на практиці рішення комітету 
кредиторів оформляється протоколом засі-
дання комітету кредиторів, в якому закріплю-
ються основні положення мирової угоди. 

Підписується мирова угода від імені кре-
диторів головою комітету кредиторів, пов-

новаження якого також бажано зафіксувати 
у відповідному протоколі засідання комітету 
кредиторів.

Рішення про укладення мирової угоди 
приймається від імені боржника керівником 
боржника чи арбітражним керуючим (керу-
ючим санацією, ліквідатором), які виконують 
повноваження  органів управління та керівни-
ка боржника і підписують її.

Необхідно зазначити, що з прийняттям 
рішення про укладення мирової угоди припи-
няється дія процедур розпорядження майном 
боржника, санації та ліквідації.

Які вимоги кредиторів можуть підпадати 
під регулювання мировою угодою? 

На це питання дає відповідь стаття 78 
Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкру-
том», відповідно до якої мирова угода може 
бути укладена тільки відносно вимог, забез-
печених заставою, і вимог другої і подальших 
черг, визначених статтею 45 Закону.

Мирова угода укладається у письмовій 
формі та підлягає затвердженню господар-
ським судом, про що зазначається в ухвалі 
господарського суду про припинення прова-
дження у справі про банкрутство.

Моментом набрання чинності мирової уго-
ди є день затвердження її господарським су-
дом і є обов’язковою для боржника (банкрута), 
кредиторів, вимоги яких забезпечені заста-
вою, кредиторів другої та наступних черг.

Слід додати, що відповідно до законодав-
ства про банкрутство одностороння відмова 
від мирової угоди не допускається. 

Також, мирова угода протягом семи днів 
від дня прийняття комітетом кредиторів рішен-
ня про її укладення схвалюється забезпечени-
ми кредиторами. Для схвалення мирової угоди 
потрібна згода всіх забезпечених кредиторів.

Сторона мирової угоди протягом п’яти 
днів з дня укладення мирової угоди повинна 
подати до господарського суду заяву про її 
затвердження з визначеним переліком доку-
ментів.

З дня затвердження мирової угоди борж-
ник приступає до погашення вимог кредиторів 
згідно з умовами цієї мирової угоди.

Як зазначалось раніше, затвердження 
господарським судом мирової угоди є підста-
вою для припинення провадження у справі про 
банкрутство.

Законодавцем передбачено випадки ви-
знання мирової угоди недійсною або її розі-
рвання та наслідки її невиконання. 

За заявою будь-кого із конкурсних кре-
диторів мирова угода може бути визнана 
господарським судом недійсною в межах про-
вадження у справі про банкрутство з підстав, 
передбачених цивільним законодавством.

Мирова угода може бути розірвана в разі 
невиконання боржником умов мирової угоди 
щодо не менш як третини вимог кредиторів в 
межах провадження справи про банкрутство.

У разі визнання мирової угоди недійсною 
або її розірвання вимоги кредиторів, щодо 
яких були надані відстрочка та/або розстроч-
ка платежів або прощення (списання) боргів, 
відновлюються в повному розмірі у незадово-
леній частині.

При невиконанні мирової угоди кредитори 
можуть пред’явити свої вимоги до боржника в 
обсязі, передбаченому цією мировою угодою. 
У разі порушення провадження у справі про 
банкрутство цього ж боржника обсяг вимог 
кредиторів, щодо яких було укладено мирову 
угоду, визначається в межах, передбачених 
зазначеною мировою угодою.

Підсумовуючи, укладення мирової угоди 
є вигідною не лише боржнику, оскільки від-
новлюються усі його права й свободи щодо 
самостійного управління та розпорядження 
своїм майном, але і кредиторам, бо ліквідація 
боржника може затягнутися на довгий час і 
позбавити їх значної частини майна.

В.о. начальника Головного 
територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
В’ячеслав Хардіков
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На сьогодні в Україні розпочато процес роз-
державлення друкованих засобів масової інформації, 
метою якого є створення для них можливостей бути 
вільними при висвітленні суспільно значущих подій та 
явищ із урахуванням різних точок зору; обмеження ад-
міністративного впливу державних і ко мунальних ор-
ганів влади; забезпечення реалізації консти туційного 
права на вільне висловлювання поглядів і пе реконань, 
а також на створення такого інформаційного про дукту, 
який задовольняв би інформаційні потреби якомога 
більшої кількості суспільних груп та кожної людини 
зокре ма.                                                    

Верховною Радою України прийнято Закон України від 
24 грудня 2015 року № 917-VII «Про реформування держав-
них і комунальних друкованих засобів масової інформації» 
(далі – Закон), який набрав чинності з 01 січня 2016 року.

Дія цього Закону поширюється на друковані засоби ма-
сової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є 
органи державної влади, інші державні органи та органи 
місцевого самоврядування (далі - друковані засоби масо-
вої інформації), і редакції друкованих засобів масової ін-
формації, засновниками (співзасновниками) яких є органи 
державної влади, інші державні органи та органи місцевого 
самоврядування (далі - редакції).

Відповідно до частини першої статті 2 Закону реформу-
вання друкованих засобів масової інформації та редакцій 
здійснюється у два етапи: перший - протягом одного року 
 з дня набрання чинності цим Законом та другий - протягом 
наступних двох років.

На першому етапі здійснюється реформування друко-
ваних засобів масової інформації та редакцій згідно з пе-
реліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України 
за поданням центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері те-
лебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій 
сферах, організовується підвищення кваліфікації працівни-
ків таких редакцій, а також складається Зведений перелік 
об’єктів реформування.

До переліку друкованих засобів масової інформації та 
редакцій, що підлягають реформуванню на першому ета-

пі, порядок формування якого визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, 
інформаційній та видавничій сферах, включаються друко-
вані засоби масової інформації та редакції, що звернулися 
з відповідними клопотаннями до зазначеного органу.

На другому етапі здійснюється реформування друкова-
них засобів масової інформації та редакцій, не реформова-
них на першому етапі.

Реформування друкованих засобів масової інформації 
та редакцій здійснюється у такий спосіб:

1) вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) друкованого засобу масової 
інформації та редакції - у разі відсутності у майні редакції 
державного (комунального) майна;

2) вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) друкованого засобу масової ін-
формації та редакції з перетворенням редакції членами її 
трудового колективу у суб’єкт господарювання із збережен-
ням назви, цільового призначення, мови видання і тематич-
ної спрямованості друкованого засобу масової інформації;

3) вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) друкованого засобу масової 
інформації та редакції з подальшою приватизацією майна 
редакції, що перебуває у державній чи комунальній влас-
ності, відповідно до законодавства з питань приватизації, 
якщо трудовий колектив редакції не подає протягом уста-
новленого цим Законом строку пропозиції про свою участь 
у реформуванні друкованого засобу масової інформації;

4) перетворення друкованих засобів масової інформа-
ції, заснованих центральними органами виконавчої влади, 
в офіційні друковані видання.

Рішення про реформування друкованого засобу масо-
вої інформації та редакції приймається їх засновниками 
(співзасновниками) за участю трудового колективу.

Неподання засновником (співзасновниками) друкова-
ного засобу масової інформації центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавної реєстрації друкованих засобів масової інформації, 
у строк, встановлений частиною першою статті 2 цього За-
кону, заяви про перереєстрацію відповідного друкованого 
засобу масової інформації є підставою для визнання свідо-
цтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації недійсним.

Перереєстрація друкованих засобів масової інформації, 
що реформуються, здійснюється на безоплатній основі.      

Законом внесено відповідні зміни до законів «Про дру-
ковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвіт-
лення діяльності органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування в Україні засобами масової інформа-
ції», «Про державну підтримку засобів масової інформації 
та соціальний захист журналістів», «Про Національну раду 
України з питань телебачення і радіомовлення», «Про поси-
лення захисту майна редакцій засобів масової інформації, 
 видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюджен-
ня, творчих спілок».

     В.о. начальника Головного 
територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
В’ячеслав Хардіков

Окремі питання щодо визначення місця 
проведення реєстрації прав на нерухомість

Праця молоді
Неповнолітніми вважаються особи, які не досягли 

18 років. Як правило, на роботу приймаються особи, що 
досягли 18 років. Разом із тим за згодою одного з батьків 
або осіб, які їх замі няють, можуть як виняток прийматися 
на роботу особи, котрі досягли 15 років.

Д о п у с к а є т ь с я 
прийняття на роботу 
учнів загальноос-
вітніх шкіл, профе-
сійно-технічних і се-
редніх спеціальних 
навчаль них закладів 
для виконання легких 
робіт, що не заподію-
ють шкоди здоров’ю і 
не порушують проце-
су навчання, у віль-
ний від навчання час по досягненні ними 14 років за згодою 
одного з батьків або особи, яка заміняє його (стаття 188 Ко-
дексу законів про працю України).

Неповнолітні в трудових правовідносинах прирівнюються 
в правах до повнолітнього.

Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповно-
важений ним орган зобов’язаний ознайомити їх із правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки без-
пеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. Підліт ки 
зобов’язані знати свої права й обов’язки. Якщо робота під-
літка буде пов’язана з обслуговуванням верстатів, машин, ме-
ханізмів, його необхідно попередньо ознайомити з прави лами 
їхньої експлуатації і провести інструктаж з техніки без пеки 
безпосередньо на робочому місці.

Відповідно до статті 7 Кодексу законів про працю України 
для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при 
прийнятті на роботу не встановлюється.

На кожному підприємстві, в установі, організації має 
вести ся спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, 
із зазначенням дати їхнього народження.

При прийнятті на роботу цих осіб власник або уповноваже-
ний ним орган має враховувати, що їх не може бути допущено 
до виконання важких робіт, робіт зі шкідливими або небез-
печними умовами праці, а також підземних робіт.

Розв’язуючи це питання, власник або уповноважений ним 
орган зобов’язаний керуватися Переліком важких робіт зі шкід-
ливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо няється 
застосування праці неповнолітніх, затвердженим на казом Мі-
ністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46.

При проходженні виробничої практики особи віком до 
18 років, які навчаються у професійних навчально-виховиих 
закладах і загальноосвітніх школах, можуть перебувати на ви-
робництві і на роботах, перерахованих у Переліку, не біль ше 
3 годин на день.

 
Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної 

служби Головного територіального управління  юстиції 
у Чернігівській області

Олеся Пушенко                                                                                    

Наразі в нашій державі відноси-
ни, що виникають у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень регулюються 
Законом України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 
№ 834-VIII (далі - Закон), який набув 
чинності з початку 2016 року. Даний 
законодавчий акт передусім спря-
мований на забезпечення визнання 
та захисту державою прав на неру-
хомість.

На відміну від законодавства, що 
було чинним до 01 січня 2016 року та 
яке передбачало здійснення державної 
реєстрації прав на об’єкти нерухомого 
майна органом державної реєстрації 
прав за місцем розташування такого 
об’єкта, в діючому законодавстві за-
проваджено ряд новел з цього питан-
ня. Так, по-перше диференційовано 
суб’єктів державної реєстрації, які на-
ділені функціями з прийняття та видачі 
документів у сфері державної реєстра-
ції прав, а також безпосередньо дер-
жавної реєстрації прав на нерухомість, 
запроваджено екстериторіальність у 
здійсненні відповідних реєстраційних 
дій.

У відповідності до частини 5 статті 
3 Закону державна реєстрація права 
власності та інших речових прав прово-
диться незалежно від місцезнаходжен-
ня нерухомого майна в межах Авто-
номної Республіки Крим, області, міст 
Києва та Севастополя, крім державної 
реєстрації права власності та інших 
речових прав, що проводиться нотаріу-
сами незалежно від місцезнаходження 
нерухомого майна.

На підставі рішення Міністерства 
юстиції України державна реєстрація 
права власності та інших речових прав 
може проводитися в межах декількох 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, визначених в абзаці першому цієї 
частини.

Державна реєстрація обтяжень ре-
чових прав проводиться незалежно від 
місцезнаходження нерухомого майна.

Державна реєстрація прав прово-
диться за заявами у сфері державної 
реєстрації прав будь-яким державним 
реєстратором з урахуванням вимог, 
встановлених абзацами першим - тре-
тім цієї частини, крім випадку, передба-
ченого абзацом п’ятим цієї частини.

Державна реєстрація прав у ре-
зультаті вчинення нотаріальної дії з 
нерухомим майном, об’єктом незавер-
шеного будівництва проводиться нота-
ріусом, яким вчинено таку дію.

Одночасно законодавство вводить 
певні обмеження щодо проведення ре-
єстрації прав на об’єкти нерухомості. 
Під час проведення державної реє-
страції прав державним реєстраторам 
необхідно обов’язково враховувати 
дані обмеження. Так, частиною 2 статті 
10 Закону встановлено, що державний 
реєстратор не має права приймати рі-
шення про державну реєстрацію прав 
у разі, якщо речове право на нерухоме 
майно, обтяження такого права набу-
вається, змінюється або припиняєть-
ся за суб’єктом державної реєстрації 
прав, з яким державний реєстратор 
перебуває у трудових відносинах або 
засновником (учасником) якого він є. У 
такому разі державна реєстрація про-

водиться іншим державним реєстрато-
ром.

Державний реєстратор не має пра-
ва приймати рішення про державну ре-
єстрацію прав на своє ім’я, на ім’я свого 
чоловіка (дружини), його (її) та своїх ро-
дичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, 
братів, сестер), суб’єкта господарюван-
ня, засновником (учасником) якого він 
є. У такому разі державна реєстрація 
прав проводиться іншим державним 
реєстратором.

При цьому наголошуємо, що на сьо-
годні організаційну систему державної 
реєстрації прав становлять: Міністер-
ство юстиції України та його територі-
альні органи, які виконують окремі кон-
трольні та організаційні функції; суб’єк-
ти державної реєстрації прав, якими є 
виконавчі органи сільських, селищних 
та міських рад, Київська, Севастополь-
ська міські, районні, районні у містах 
Києві та Севастополі державні адміні-
страції; акредитовані суб’єкти; державні 
реєстратори прав на нерухоме майно.

Заступник начальника Управління 
державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області

В’ячеслав Черниш

Актуальні питання реформування друкованих засобів 
масової інформації
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Загальна характеристика особистих немайнових 
прав та обов’язків подружжя

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 
ЖИТЛА З ДЕРЖАВНОГО ТА 
ГРОМАДСЬКОГО ФОНДІВ?

Скористатися цим правом можуть гро-
мадяни після досягнення 18 років. Грома-
дяни, які одружилися або влаштувалися на 
роботу у передбачених законом випадках 
до досягнення вісімнадцятирічного віку, - 
відповідно з часу одруження або влашту-
вання на роботу. Неповнолітні віком від 15 
до 18 років здійснюють право на одержання 
жилого приміщення за згодою батьків або 
піклувальників.

ЯКІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ 
ГРОМАДЯН ПОТРЕБУЮЧИМИ 
ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ?

Потребуючими поліпшення житлових 
умов визнаються громадяни які:

- забезпечені жилою площею нижче за 
рівень, що визначений виконавчими коміте-
тами обласних, Київською та Севастополь-
ською міських рад разом з радами профспі-
лок;

- проживають у приміщенні, що не від-
повідає встановленим санітарним і техніч-
ним вимогам;

- хворіють на тяжкі форми деяких хро-
нічних захворювань, у зв’язку з чим не мо-
жуть проживати в комунальній квартирі або 
в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

- проживають за договором піднайму 
жилого приміщення в будинках державного 
або громадського житлового фонду чи за 
договором найму жилого приміщення в бу-
динках житлово- будівельних кооперативів;

- проживають тривалий час (не менше 
5 років) за договором найму (оренди) в бу-
динках (квартирах), що належать громадя-
нам на  праві  приватної власності;

- які проживають у гуртожитках;
- які проживають в одній кімнаті по дві 

і більше сім’ї, незалежно від родинних від-
носин, або особи різної статі, старші за 9 

років, крім подружжя (в тому числі якщо за-
ймане ними жиле приміщення складається 
більш як з однієї кімнати).

Тими, що потребують поліпшення жит-
лових умов, визнаються також громадяни, 
які проживають у комунальних чи невпо-
рядкованих стосовно умов даного населе-
ного пункту квартирах: особи, які належать 
до інвалідів війни; особи, на яких поширю-
ється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту»; Герої Радянського Союзу, Герої Со-
ціалістичної Праці, особи, нагороджені ор-
денами Слави, Трудової Слави, «За службу 
Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх 
трьох ступенів; учасники бойових дій та 
учасники війни; працівники, які тривалий 
час сумлінно пропрацювали на одному під-
приємстві, в установі, організації.

ДЕ СТАТИ НА ОБЛІК?

Громадяни беруться на квартирний об-
лік:

 - за місцем проживання – за рішенням 
виконавчого комітету органу місцевого са-
моврядування;

 - за місцем роботи – за рішенням адмі-
ністрації підприємства, установи, організа-
ції чи органу кооперативної або іншої гро-
мадської організації і відповідного проф-
спілкового комітету. При цьому беруться до 
уваги  рекомендації трудового колективу.

ЯКІ ПІДСТАВИ ЗНЯТТЯ З КВАРТИРНОГО 
ОБЛІКУ?

Відповідно до статті 40 Житлового ко-
дексу громадяни перебувають на обліку 
потребуючих поліпшення житлових умов до 
одержання жилого приміщення.

Разом з тим, є підстави, коли громадяни 
знімаються з обліку потребуючих поліпшен-
ня житлових умов. Зокрема, у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок 
якого відпали підстави для надання іншого 
жилого приміщення;

1-1) одноразового одержання за їх ба-
жанням від органів державної влади або 
органів місцевого самоврядування грошо-
вої компенсації за належне їм для отри-
мання жиле приміщення у встановленому 
порядку;

2) виїзду на постійне місце проживання 
до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з 
підприємством, установою, організацією 
особи, яка перебуває на обліку за місцем 
роботи, крім випадків, передбачених зако-
нодавством;

4) засудження до позбавлення волі на 
строк понад шість місяців, заслання або ви-
слання;

5) подання відомостей, що не відповіда-
ють дійсності, які стали підставою для взят-
тя на облік, або неправомірних дій службо-

вих осіб при вирішенні питання про взяття 
на облік.

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ПРАВО 
ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА 
ОБЛІКУ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПОМЕРЛОГО 
ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ЗНАХОДИВСЯ 
НА ОБЛІКУ?

У разі смерті громадянина, який пере-
бував на квартирному обліку, за членами 
його сім’ї зберігається право подальшого 
перебування на обліку.

Головний спеціаліст відділу систематизації
законодавства, правової роботи та правової 

освіти Управління реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління 
юстиції  у Чернігівській області

Наталія Петухова

Реєстрація шлюбу породжує виникнення різнома-
нітних за своїм змістом особистих прав та обов’язків 
подружжя. Оскільки відносини між подружжям мають, 
насамперед, глибоко особистий характер, то й право-
вому регулюванню особистих немайнових відносин 
у сімейному праві надається велике значення. Проте 
велика кількість особистих відносин між подружжям 
знаходиться поза сферою правового регулювання. Ви-
ходячи із змісту положення частини 3 статті 7 Сімей-
ного кодексу України, особисті немайнові відносини 
подружжя регулюються лише в тій частині, у якій це є 
допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учас-
ників та інтересів суспільства.

До особистих немайнових прав подружжя Сімейний ко-
декс України відносить ті, які є найбільш важливими та які 
можна врегулювати за допомогою норм сімейного права. 
Відповідно до статтей 49-56 Сімейного кодексу України та-
кими правами є:

- право на материнство;
- право на батьківство;
- право дружини та чоловіка на повагу до своєї індиві-

дуальності;
- право дружини та чоловіка на фізичний та духовний 

розвиток;
- право дружини та чоловіка на зміну прізвища;
- право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та 

спільне вирішення питань життя сім’ї;
- обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю;
- право дружини та чоловіка на свободу та особисту не-

доторканність.
Особисті немайнові права подружжя, на відміну від 

майнових, не мають економічного змісту та майнового ха-
рактеру. Водночас, вони є вкрай важливими, що зумовле-
но сутністю шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, 
заснованого на принципах рівності подружжя. Ці права на-
лежать кожному з подружжя незалежно від його майнового 

стану, їх здійснення не супроводжується майновим екві-
валентом з боку іншого з подружжя. Вони не можуть бути 
виражені в грошовій формі.

Особисті права й обов’язки подружжя виникають щодо 
визначених нематеріальних благ. Вони тісно пов’язані з 
особистістю кожного із подружжя, невіддільні від неї і не 
можуть відчужуватися, як і самі блага, стосовно яких вини-
кають особисті права й обов’язки. На них не впливає факт 
спільного чи роздільного проживання подружжя, кожний 
з подружжя може користуватися особистими правами на 
свій власний розсуд.

Значним є те, що особисті права й обов’язки подруж-
жя не можуть бути припинені чи змінені домовленістю 
між подружжям. Також, не можуть бути вони і предметом 
шлюбного договору, інших угод. Це забезпечує неухильне 
дотримання основного принципу рівності подружжя в сім’ї 
і виключає можливість прийняття рішень, які посягають на 
права та гідність одного з подружжя.

Особисті немайнові права подружжя мають певні осо-
бливості порівняно з особистими немайновими правами, 
що становлять предмет цивільно-правового регулювання:

-  особисті немайнові права подружжя виникають не від 
народження, а у зв’язку зі вступом у шлюб, зареєстрова-
ний в установленому порядку, а, отже, вони діють лише в 
сімейних відносинах;

- особисті немайнові права подружжя є не абсолютни-
ми, як у цивільному праві, а відносними, вони можуть бути 
порушені не будь-ким, а лише іншим із подружжя;

- особисті немайнові права подружжя є визначальними 
в сімейних правовідносинах, з них виникають усі інші права 
подружжя;

- здійснення особистих немайнових прав одним із по-
дружжя можливе не тільки за умови погодження своїх дій 
з іншим із подружжя, а й з урахуванням інтересів сім’ї в 
цілому;

- особисті немайнові права подружжя можуть припи-
нятися з волі учасників шлюбних відносин – шляхом розі-
рвання шлюбу, оскільки їх припинення відбувається разом 
із припиненням шлюбу.

Таким чином, особисті немайнові правовідносини по-
дружжя – це врегульовані нормами сімейного права від-
носини стосовно особистих немайнових благ та інтересів 
осіб, що перебувають у шлюбі. В основі особистих немай-
нових правовідносин  подружжя лежить правовий статус  
кожного з подружжя. Під правовим статусом подружжя ро-
зуміється забезпечена законом можливість набуття та реа-
лізації особистих  і майнових прав подружжя з метою зміц-
нення сім’ї, виховання дітей і досягнення особистого щастя.

Провідний спеціаліст відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації

Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області

Наталія Єрема

Облік громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов

В умовах сьогодення все більше громадян потребують поліпшен-
ня житлових умов. Якщо немає змоги придбати житло за власні кош-
ти у забудовника, варто скористатись правом постановки на облік 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному 
територіальному управлінню юстиції у Чернігівській області у травні 2016 року

25 травня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігів-
ській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запи-
тання громадян відповідатиме в.о. начальника Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області – Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Готуємо накази з адміністративно-
господарських питань

Накази з адміністративно-господарських питань – це розпорядчі доку-
менти, які видає керівник установи за власною ініціативою або з ініціативи 
структурних підрозділів з метою належного документування оформлення 
різних адміністративно-господарських питань.

Накази з адміністративно-господарських питань видають у тому разі, коли опе-
ративні адміністративні й господарські питання потребують належного докумен-
тального оформлення.

Зазначені накази найчастіше видають з таких питань:
1.Організація та проведення певних заходів на підприємстві або за участю цьо-

го підприємства:
- наказ про проведення річної інвентаризації;
- наказ про організацію курсів підвищення кваліфікації працівників підприєм-

ства;
- наказ про організацію і проведення зустрічі керівників відокремлених підроз-

ділів;
2. Фінансування певних заходів чи робіт, наприклад:
- наказ про виділення коштів на організацію та проведення міжрегіональної кон-

ференції;
- наказ про розподіл коштів за виконання договірної теми.
3. Забезпечення працівників підприємства інформаційно-комунікаційними і тех-

нічними ресурсами, інвентарем, канцтоварами тощо, наприклад:
- наказ про забезпечення працівників підприємства мобільним зв’язком;
- наказ про придбання і розподіл між структурними підрозділами канцтоварів;
- наказ про виготовлення візитних карток для працівників підприємства;
4. Утворення тимчасових робочих органів для проведення певних заходів або 

виконання робіт, наприклад: 
- наказ про створення робочої групи з підготовки бізнес-плану на 2016 рік;
- наказ про створення комісії з перевірки стану діловодства та документування;
- наказ про створення робочої групи для виконання позапланової науково-до-

слідної теми;
5. Призначення відповідальних осіб, наприклад:
- наказ про призначення відповідальних про пожежну безпеку;
- наказ про призначення відповідальних за організацію зустрічі іноземної деле-

гації.
6. Запровадження незначних змін у роботі окремих структурних підрозділів чи 

працівників, встановлення певних обмежень тощо, наприклад: 
- наказ про встановлення на підприємстві обмеження при роботі з конфіденцій-

ними документами;
- наказ про встановлення на підприємстві обмежень в користуванні мобільним 

зв’язком.
Порядок підготовки наказів з адміністративно-господарських питань аналогіч-

ний порядку підготовки наказів з основної діяльності, але різняться строки збері-
гання і, відповідно, вимоги до реєстрації, формування у справи та зберігання цих 
наказів.

Процес створення наказу з адміністративно-господарських питань можна поді-
лити на наступні етапи:

- підготовка проекту наказу;
- погодження проекту наказу (проставляння внутрішніх віз);
- підписання наказу керівником;
- реєстрація наказу;
- доведення наказу до виконавців.
Порядок підготовки наказів з адміністративно-господарських питань обов’язко-

во прописаний в Інструкції з діловодства на підприємстві, в установі, організації.
Головний спеціаліст відділу             

організаційної роботи, документування та контролю 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
 Марина Світлична                                                                                

Досягнуто згоди про надання безоплатної 
правової допомоги військовослужбовцям

20 квітня 2016 року, у Чернігівському обласному військовому комісарі-
аті відбулась зустріч керівництва Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, регіонального і місцевого центрів з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги та обласного військово-
го комісара.

Результатом цієї зустрічі стало підписання тристоронньої угоди про співпра-
цю між Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області, 
Чернігівським обласним військовим комісаріатом та Чернігівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Основна мета 
такої співпраці - створення умов для набуття військовозобов’язаними, при-
званими на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістами, а також 
військовослужбовцями, прийнятими на військову службу в добровільному по-
рядку (за контрактом), знань про свої права та обов’язки, соціальний та пра-
вовий захист.

Прийом військовослужбовців та надання їм безкоштовних правових кон-
сультацій відбуватиметься щомісяця кожної першої та третьої середи з 10.00 
до 12.00 у приміщенні Чернігівського обласного військового комісаріату.

ДО УВАГИ!
Управління державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області повідомляє, що у зв’язку з ліквідацією те-
риторіальних управлінь юстиції Чернігівської області виконання обов’язків 
з реєстрації громадських формувань, а також щодо реалізації державної 
політики у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, 
селищ, міст покладено на відділ державної реєстрації друкованих засо-
бів масової інформації та громадських формувань Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області.

Документи для проведення державної реєстрації надаються до відділу 
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та реєстрації 
громадських формувань Управління державної реєстрації Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області, який знаходиться 
за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька 40 А.

 Тел. для довідок: (0462) 77- 50-34.

Офіційні повідомлення
З метою активного розвитку творчих здібностей, залучення дітей до ху-

дожньої творчості, надання підтримки обдарованим дітям з числа дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Службою у справах дітей 
Чернігівської облдержадміністрації прийнято наказ від 25 квітня 2016 року 
№5 «Про проведення обласного конкурсу дитячої творчості «Світ очима ді-
тей», присвяченого Міжнародному дню захисту дітей», який зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 28 
квітня 2016 року за №10/1045. 

У конкурсі беруть участь діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, а також вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей. 

З детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Чернігівської облдержадміністрації в рубриці «Соціальна сфера» (сторінка 
Служби у справах дітей http://cg.gov.ua/index.php?id=2819&tp=0). Довідки за 
телефоном: 67-46-38.

Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації 
оголошено про проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти бага-
тодітної родини», про це йдеться в наказі від 25 квітня 2016 року № 27 «Про 
затвердження Положення про проведення обласного конкурсу-фестивалю 
«Таланти багатодітної родини», зареєстрованого в Головному територі-
альному управлінні юстиції у Чернігівській області 28 квітня 2016 року за 
№11/1046. 

Конкурс проходитиме щорічно в усіх районах та містах області з нагоди 
Міжнародного дня сім’ї та Дня матері.

З детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту http://dsms.cg.gov.ua. Довідки за теле-
фоном: 67-45-14.


