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Подати заяву про реєстрацію шлюбу можливо не 
виходячи з дому через мережу Інтернет, а отримати 
свідоцтво про народження – в пологовому будинку

В конференц-залі Чернігівської обласної 
ради представили нового начальника 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій 

Куліч та голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко предста-
вили нового очільника Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області.

Наказом Міністерства юстиції України від 09 серпня 2016 року 
№4140/к начальником Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області призначено Олега Трейтяка.

- Дуже приємно, що на посаду призначено фахівця, людину, обізнану 
у місцевих справах і знану серед колективу управління юстиції, - зазна-
чив Валерій Куліч.

Голова обласної державної адміністрації подякував за роботу В’я-
чеславу Хардікову, заступнику, який довгий час виконував обов’язки на-
чальника Головного територіального управління юстиції.

Шановні нотаріуси та працівники 
нотаріальних контор!

Від щирого серця  вітаю Вас із професійним  
святом – Днем нотаріату!

Враховуючи значення  нотаріальної  діяльності   
в   розбудові правової держави, сприянні громадя-
нам, підприємствам, установам і організаціям у 
здійсненні їх прав та захисті  законних  інтересів, 
дозвольте побажати всім нам плідної роботи та 
подальших успіхів у зміцненні системи нотаріату, 
реалізації верховенства права та справедливості.

Прийміть слова глибокої вдячності за Ваш про-
фесіоналізм, активну участь у поширенні правових 
знань та посиленні соціального захисту громадян.

Бажаю Вам міцного здоров’я, сімейного за-
тишку й благополуччя. Нехай життєві не-

гаразди минають Вас стороною, а вда-
ча та успіх завжди крокують 

поруч!   

З повагою, начальник 
Головного територіального

управління юстиції у 
Чернігівській області

Олег Трейтяк

Запуск бюро правової допомоги дасть можливість кожному 
українцю реалізувати право на захист, – Павло Петренко

За його словами, запуск повноцінної 
системи правової допомоги населенню - 
один із  найбільших соціальних проек-
тів країни, який є затребуваним серед 
громадян. Протягом року даний проект 
існував у вигляді 100 центрів правової 
допомоги. За цей час понад 200 тисяч 
українців, які не мали можливості найня-
ти адвоката, отримали допомогу.

«Тому ми прийняли рішення запус-
тити бюро правової допомоги в кожно-
му маленькому містечку. Сьогодні на 
нараді ми побачили, що вони запрацю-
ють як правило в маленьких містечках 
з населенням близько 20 тисяч. До цих 
містечок увага влади ніколи не дохо-
дила. Мін’юст є першим з центральних 
органів влади, який запустив таку роз-
галужену мережу бюро правової допо-
моги. Тож кожен українець, незалежно 
від того живе він у місті мільйоннику, в 

маленькому містечку чи селищі, отри-
має право на захист», - зазначив очіль-
ник Мін’юсту.

Павло Петренко також поспілку-
вався з новопризначеними керівника-
ми бюро правової допомоги. 15 таких 
закладів почнуть працювати на Іва-
но-Франківщині у вересні.

«У вас відповідальна місія, адже ви, 
фактично, нове обличчя Міністерства 
юстиції. У кожному маленькому містеч-
ку, в кожному районі вас сприйматимуть 
і асоціюватимуть або зі справедливістю і 
захистом, або з тими негативними яви-
щами, які були в минулому. Тому я хочу, 
щоб ви ставилися до цієї роботи з ду-
шею», - зазначив під час зустрічі Міністр 
юстиції.

Він наголосив: це складна робота, 
адже до бюро приходитимуть люди зі 
своїми проблемами, і часто ці проблеми 

безпосередньо не стосуватимуться пра-
вової допомоги.

«У мене велике прохання: жодну 
людину не можна залишити без допо-
моги. Ви маєте надати їй правову допо-
могу чи адвоката. Навіть якщо в людини 
питання, яке не стосується правової до-
помоги, ви маєте вислухати кожного», 
- зауважив Павло Петренко.
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«У мене велике прохання: жодну 
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Головного територіального

Міністерством юстиції України впроваджено ряд 
новацій, пілотних проектів, електронних сервісів у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану. На 
даний час в нашій області, як і в інших областях Украї-
ни, функціонують: пілотний проект щодо подання заяв 
у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 
через мережу Інтернет; попередній електронний запис 
на прийом (через мережу Інтернет в режимі онлайн) до 
відділів державної реєстрації актів цивільного стану; 
сервіс з видачі свідоцтв про народження дітей безпо-
середньо в закладах охорони здоров’я, де приймають-
ся пологи за місцем розташування відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану. Вказані електронні 
сервіси запроваджені та функціонують з метою ство-
рення найсприятливіших умов для отримання адміні-
стративних послуг, економії Вашого вільного часу та 
є доступними для всіх користувачів мережі Інтернет. 

Звертаємо увагу, що подати заяви у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет 
можливо до Бахмацького, Козелецького районних, Ні-
жинського, Прилуцького міськрайонних та Чернігівського 
міського відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, зайшовши на офіційний веб-сайт Мі-
ністерства юстиції України або Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області та скористав-
шись підрубрикою “Державна реєстрація актів цивільного 
стану” в рубриці “Електронні сервіси онлайн”. 

З використанням цього веб-порталу можна подати 
до вказаних відділів заяви: про державну реєстрацію 
шлюбу; розірвання шлюбу на підставі рішення суду; про 
розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей; про розі-
рвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодек-
су України; про зміну імені; про повторну видачу свідоцтв 
про державну реєстрацію актів цивільного стану; про 
надання витягів з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян; про внесення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Ці заяви 
повинні містити електронний цифровий підпис фізичної 
особи або бути підписаними під час особистого звернен-
ня до відділу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну. Також у громадян є можливість надіслати до відділів 
державної реєстрації актів цивільного стану скан-копії 
документів, необхідних для вирішення відповідних питань 
по суті; здійснити попередній запис на відвідування відді-
лів із зазначенням зручних дати і часу; оплатити з вико-
ристанням платіжних систем послуги відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану; отримати консультації 
працівників щодо надісланих через веб-портал заяв або 
звернень.

Крім того, є можливість здійснити попередній електро-
нний запис на прийом (через мережу Інтернет в режимі 
онлайн) до всіх відділів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Чернігівської області через офіційний веб-сайт 
Головного територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області http://just.cg.gov.ua/, скориставшись вклад-
кою „Попередній запис на прийом до відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану”. 

Після натискання на цю вкладку Ви можете обрати від-
діл, до якого бажаєте записатись на прийом, далі визна-
читись з якого саме конкретного питання, обрати зручний 
для Вас день та час (запис можливо провести з сьогодні на 
завтрашній і подальші дні), з урахуванням графіків роботи 
відділів, які розміщені тут же.

Разом з тим, щиро запрошуємо наших щасливих 
батьків новонароджених дітей отримати безкоштовно 
свідоцтво про народження своїх малюків безпосередньо 
в закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи, за 
місцем розташування відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

Цей сервіс щодо прийняття документів та видачі сві-
доцтв про народження запроваджено Міністерством юс-
тиції України саме з метою створення сприятливих умов, 
спрямованих на спрощення доступу громадян до адміні-
стративних послуг щодо державної реєстрації народження 
дитини. 

На даний час отримати свідоцтво про народження 
можна безпосередньо в приміщеннях пологових, акушер-
ських, акушерсько-гінекологічних відділень Бахмацької, 
Бобровицької, Борзнянської, Городнянської, Ічнянської, 
Козелецької, Корюківської, Менської, Новгород-Сівер-
ської, Носівської, Семенівської, Чернігівської, Щорської 
центральних районних лікарень Чернігівської області; в 
КЛПЗ “Ніжинський пологовий будинок” Ніжинської міськ-
ради, пологовому відділенні КЛПЗ “Прилуцька центральна 
міська лікарня”, а також в пологовому будинку Чернігів-
ської міської ради.  

Скориставшись вищевказаними послугами, Ви маєте 
гарну можливість вирішити питання, пов’язані з діяльністю 
відділів державної реєстрації актів цивільного стану, за-
ощадивши свій вільний час не стоявши в чергах.

А нашим шановним батькам ми щиро радимо скорис-
татися можливістю отримати свідоцтво про народження 
безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де приймають-
ся пологи, заощадивши свій дорогоцінний вільний час, ви-
користавши його на своїх бажаних любих малюків.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк

Завдяки запуску понад 400 бюро правової допомоги кожен українець, 
незалежно від того живе він у місті мільйоннику, в маленькому містечку чи 
селищі, отримає право на захист. Про це 23 серпня 2016 року в ході відвідин 
Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги в рамках робочої поїздки до Івано-Франківщини повідомив 
Міністр юстиції Павло Петренко.
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Правила етичної поведінки 
державних службовців

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Творча спілка – порядок здійснення державної реєстрації
Правила етичної поведінки державних службовців затверджені постано-

вою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затверджен-
ня правил етичної поведінки державних службовців». Правила регулюють мо-
ральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні 
принципів етики державної служби.

Державні службовці у своїй діяльності керуються такими принципами етики 
державної служби, як служіння державі та суспільству, гідної поведінки, доброчес-
ності, лояльності, політичної нейтральності, прозорості і підзвітності, сумлінності. В 
зазначеній вище постанові всі ці принципи конкретизуються.

Принцип служіння державі і суспільству передбачає чесне служіння і вірність 
державі, забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій 
держави, сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина, 
формування позитивного іміджу держави.

Гідна поведінка державного службовця полягає в повазі до гідності інших осіб, 
ввічливості та дотриманні високої культури спілкування, доброзичливості і запобі-
ганні виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, недопущенні дій і вчинків, 
які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репу-
тацію державного службовця.

Такий принцип етики державної служби, як доброчесність передбачає наступ-
не:

- спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету за-
гального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інте-
ресами;

-  неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;
- недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами;
- нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з 

виконанням державним службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення 
державної служби, крім випадків, установлених законом;

- недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих 
фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Принцип лояльності – це добросовісність щодо виконання рішень Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та державного ор-
гану, в якому працює державний службовець, незалежно від своїх власних пере-
конань і політичних поглядів; утримання від будь-яких проявів публічної критики 
діяльності державних органів, їх посадових осіб; коректне ставлення до керівників 
і співробітників державного органу під час виконання державним службовцем своїх 
обов’язків.

Ще одним принципом етики державної служби є політична нейтральність, що 
передбачає недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державно-
го службовця, відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій, 
дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених 
законом стосовно окремих категорій державних службовців, уникнення викорис-
тання символіки політичних партій під час виконання державним службовцем своїх 
обов’язків, забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують полі-
тичні функції.

Прозорість і підзвітність передбачає відкритість та доступність інформації про 
діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та за-
конами України; для державних службовців першої та другої категорії – ведення 
обліку телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних 
партій, народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповно-
важеними особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі у по-
рядку, встановленому законодавством про доступ до публічної інформації, а також 
ведення обліку фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріаль-
них та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у 
службових цілях.

Принцип сумлінності – це добросовісне, чесне та професійне виконання дер-
жавним службовцем своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей, 
постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення орга-
нізації службової діяльності, а також недопущення ухилення від прийняття рішень та 
відповідальність за свої дії та рішення.

Під час прийняття на державну службу особа ознайомлюється з Правилами 
етичної поведінки держаних службовців та зобов’язана їх дотримуватися у своїй по-
дальшій службовій діяльності.

За порушення Правил етичної поведінки державних службовців, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65, державні 
службовці несуть дисциплінарну відповідальність.

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби  
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області                   

Олена Черняченко

 Правовий статус професійних творчих 
працівників, правові, соціальні, економічні та 
організаційні засади діяльності та порядок 
державної реєстрації творчої спілки визна-
чається Законом України «Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки»  від 
07.10.1997 N 554/97-ВР.

Творча спілка - добровільне  об’єд нан ня  
професійних  творчих працівників  відповідного  
фахового  напряму  в галузі культури та мисте-
цтва, яке має фіксоване членство і діє на підста-
ві статуту.

Творчі спілки незалежні у своїй статутній ді-
яльності від органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, політичних партій, 
інших громадських організацій. Чинне зако-
нодавство передбачає, що творча спілка діє на 
підставі статуту, що приймається на загальних 
зборах (з’їзді, конференції), даний статут твор-
чої спілки не має суперечити законодавству 
України. У цьому статуті мають визначатися: 

– назва, місцезнаходження, статус творчої 
спілки, професійна спрямованість; 

– цілі, завдання та основні форми діяльності 
творчої спілки;  

– умови прийому до членів творчої спілки та 
вибуття з неї;

– права й обов’язки членів;
– територіальні осередки;
– структура, порядок створення та компе-

тенція виборних органів творчої спілки, термін 
та механізм здійснення їх повноважень; 

– джерела формування майна і коштів твор-
чої спілки і порядок їх використання; 

– порядок реорганізації та припинення ді-
яльності творчої спілки. 

Крім того,  до статуту можуть включатися 
інші положення, пов’язані з особливостями ді-
яльності творчої спілки. 

Щодо порядку створення: творчу спілку 
створює група професійних творчих працівників 
відповідного фахового напряму в галузі куль-
тури та мистецтва (всеукраїнська – у складі не 
менше 100 осіб, регіональна (місцева) – не мен-
ше 20 осіб), що мають у своєму доробку завер-
шені та оприлюднені твори культури і мистецтва 
чи їх інтерпретації. Членами творчої спілки мо-
жуть бути професійні творчі працівники – грома-
дяни України, іноземці, особи без громадянства, 
які досягли 18 років.

Слід зазначити,що для державної реєстра-
ції творчої спілки її засновники подають до орга-
ну, що здійснює реєстрацію, наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створен-
ня юридичної особи (форма встановлена нака-
зом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 
№15/5); 

- статут творчої спілки   (прошитий та про-
нумерований, завірений особистими підписами 
засновників  Організації); 

- протокол про утворення творчої спілки 
приймається загальними зборами (з’їздом,  
конференцією), який підписують головуючий та 
секретар;

- реєстр  осіб,  які брали участь  у загальних 
зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в яко-
му  зазначаються  дані щодо учасників загаль-
них зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки: 
прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народ-
ження, дані  її  паспорта,  реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта. Дані про особу засвідчуються її 
особистим підписом.                                    

- відомості про керівні органи (прізвище, ім’я 
та по батькові особи, дата народження, посада,  
дані  її  паспорта,  реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків або серія та номер 
паспорта);

- відомості про особу уповноважену пред-
ставляти творчу спілку для здійснення реєстра-
ційних дій (ім’я та по батькові особи, дата народ-
ження, контактний номер телефону);

- документ про сплату адміністративного 
збору за державну реєстрацію (0,07 мінімальної 
заробітної плати - за державну реєстрацію те-
риторіального осередку всеукраїнської творчої 
спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки).

Орган, що реєструє творчу спілку, у місяч-
ний термін здійснює реєстрацію. З моменту реє-
страції творча спілка чи її територіальний осере-
док набувають статусу юридичної особи.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової інфор-

мації та громадських формувань Управління 
державної реєстрації Головного територіаль-

ного управління юстиції у Чернігівській області                                                               
Тетяна Шишолік                                                               

Громадські формування тепер мож-
на зареєструвати не лише в Головному 
територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області. У відповідності з 
вимогами розділу ІІІ Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи, 
затвердженого наказом Міністерства юс-
тиції України від 09 лютого 2016 року № 
359/5, наказу Міністерства юстиції Укра-
їни від 17.06.2016 року №1717/5 «Про 
затвердження пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації громадських форму-
вань», з метою забезпечення доступності 
адміністративних послуг у сфері держав-
ної реєстрації громадських формувань, 
прийняття та видача документів з держав-
ної реєстрації громадських формувань, 
внесення змін до відомостей громадських 
формувань, поряд з Головним територі-
альним управлінням юстиції у Чернігів-
ській області може здійснюватись місце-
вими центрами надання адміністративних 
послуг та центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, які викону-
ють функції фронт-офісів в даній сфері.

З питань подання документів у сфері 
державної реєстрації громадських фор-
мувань в Чернігівській області можливо 
звертатися: 

– до місцевих центрів надання адмі-
ністративних послуг за наступними адре-
сами:

Центр надання адміністративних 
послуг м. Чернігова, адреса: 14032, Чер-
нігівська область, м. Чернігів, вул. Рокос-
совського, 20а, т. (380462)65-19-18;

Центр надання адміністративних 
послуг Бахмацької районної державної 
адміністрації, адреса: 16500, Чернігівська 
область, м.Бахмач, вул. Першотравнева, 
36, т. (3804635)3-47-48;

Сектор (Центр) надання адміністра-
тивних послуг Бобровицької районної 
державної адміністрації, адреса: 17400, 
Чернігівська область, м.Бобровиця, вул. 
Незалежності, 46, т. (3804632)2-51-28;

Центр надання адміністративних 
послуг Борзнянської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 16400, Черні-
гівська область, м.Борзна, вул. П.Куліша, 
104, т. (3804653)3-44-01;

Центр надання адміністративних 
послуг Варвинської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 17600, Чернігів-
ська область, смт Варва, вул. Шевченка, 
38, т. (3804636)2-15-78;

Центр надання адміністративних 
послуг Городнянської районної дер-
жавної адміністрації, адреса: 15100, Чер-
нігівська область, м.Городня, вул. Троїць-
ка, 10, т. (3804645)4-43-13;

Центр надання адміністративних 
послуг Ічнянської районної державної 
адміністрації, адреса: 16700, Чернігів-
ська область, м.Ічня, пл.Т.Г.Шевченка, 1, 
т. (3804633)2-16-39;

Центр надання адміністративних 
послуг Козелецької районної держав-
ної адміністрації, адреса: 17000, Чернігів-
ська область, смт Козелець, вул. Собор-
ності, 27, т. (3804646)2-11-51;

Центр надання адміністративних 
послуг Коропської районної державної 
адміністрації, адреса: 16200, Чернігівська 
область, Коропський р-н, смт Короп, вул. 
Кибальчича, 3, т. 0(256) 2-21-83;

Центр надання адміністративних 
послуг Корюківської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 15300, Чернігів-
ська область, м. Корюківка, вул. Шевчен-
ка, 60, т. (3804657)2-97-28;

Центр (Сектор) надання адміністра-
тивних послуг Куликівської районної 
державної адміністрації, адреса: 16300, 

Чернігівська область, смт Куликівка, вул. 
Миру, 67, т. 0 (243) 2-43-19; 

Центр надання адміністративних 
послуг Менської районної державної 
адміністрації, адреса:15600, Чернігівська 
область, м.Мена, вул. Червона площа, 6, 
т. (3804644)2-14-44;

Центр надання адміністративних 
послуг Ніжинської районної державної 
адміністрації, адреса: 16600, Чернігівська 
область, м.Ніжин, вул. Подвойського, 9, 
кімн. 4, т. (3804631)2-37-40;

Центр надання адміністративних 
послуг Ніжинської міської ради, адре-
са: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул. Глібова, 5/1, т. (3804631)2-04-19;

Центр надання адміністративних 
послуг Новгород-Сіверської міської 
ради, адреса: 16000, Чернігівська об-
ласть, м.Новгород-Сіверський, вул. Гу-
бернська, 6, т. (3804658)2-39-86;

Сектор (Центр ) надання адміні-
стративних послуг Носівської районної 
державної адміністрації, адреса: 17100, 
Чернігівська область, м.Носівка, вул. Цен-
тральна, 20, т. (3804246)2-14-09;

Міськрайонний центр надання 
адміністративних послуг Прилуцької 
міської ради, адреса: 17500, Чернігівська 
область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 
82, т. (3804637)3-40-57;

Центр надання адміністративних 
послуг Ріпкинської районної державної 
адміністрації, адреса: 15000, Чернігівська 
область, смт Ріпки, вул. Свято- Миколаїв-
ська, 85, т. (3804641)2-27-36;

Центр надання адміністративних 
послуг Семенівської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 15400, Чернігів-
ська область, м.Семенівка, вул. Червона 
площа, 6, т. (3804659)2-12-04;

Центр надання адміністративних 
послуг Сосницької районної державної 

адміністрації, адреса:16100, Чернігівська 
область, смт Сосниця, вул. Грушевського, 
15, т. (3804655)2-15-39;

Центр надання адміністративних 
послуг Срібнянської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 17300, Чернігів-
ська область, смт Срібне, вул. Миру, 54, т. 
(3804639)2-12-35;

Центр надання адміністративних 
послуг Талалаївської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 17200, Черні-
гівська область, смт Талалаївка, вул.Цен-
тральна, 3, т. (3804634)2-11-81;

Центр надання адміністративних 
послуг Щорської районної державної 
адміністрації, адреса: 15200, Чернігів-
ська область, м.Сновськ, вул. Банкова, 9, 
т. (3804654)2-75-53;

Центр надання адміністративних 
послуг Чернігівської районної держав-
ної адміністрації, адреса: 14027, м.Черні-
гів, вул. Шевченка, 48, т. (380462)60-64-56;

– до центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за наступ-
ними адресами:

Чернігівський місцевий центр з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

Юрисдикція Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги:

Городнянський район
Козелецький район
Ріпкинський район
Чернігівський район
місто Чернігів
місто Славутич
14005, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 49а, 

офіс 1003, т. (0462) 77-43-58 та (0462) 77-
51-68.

Менський місцевий центр з надан-
ня безоплатної вторинної правової до-
помоги

Юрисдикція Менського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги:

Коропський район;
Корюківський район;
Менський район;
Новгород-Сіверський район;
Семенівський район;
Сосницький район;
Щорський район;
місто Мена;
місто Новгород-Сіверський.
15600, м. Мена, вул. Червона площа, 

буд. 9, т. (04644) 3-30-01.
Ніжинський місцевий центр з на-

дання безоплатної вторинної правової 
допомоги

Юрисдикція Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги:

Бахмацький район;
Бобровицький район;
Борзнянський район;
Варвинський район;
Ічнянський район;
Куликівський район;
Ніжинський район;
Носівський район;
Прилуцький район;
Срібнянський район;
Талалаївський район;
місто Ніжин;
місто Прилуки.
16600, м. Ніжин, вул. Богуна, буд. 8, 

т. (04631) 2-40-05.

Начальник відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області
Олена Ромашко

Місце виконання рішення
Закон України «Про вик  онавче провадження» визначає, що ви-

конавчі дії провадяться державним виконавцем  за  місцем прожи-
вання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням 
його майна.  У разі якщо боржник є юридичною особою,  то вико-
нання провадиться  за місцезнаходженням його постійно діючого 
органу або майна.  Право  вибору  місця  виконання  між   кількома   
органами державної  виконавчої  служби,  що  можуть вчиняти ви-
конавчі дії з виконання рішення на території,  на яку  поширюються  
їх  функції, належить стягувачу. 

Виконання  рішення,  яке зобов’язує боржника вчинити певні дії,  
здійснюється державним виконавцем за місцем проведення таких дій. 

Державний  виконавець  вправі провадити виконавчі дії щодо вияв-
лення та звернення стягнення  на  кошти,  які  перебувають  на рахунках   
та  вкладах  боржника  у  банках  чи  інших  фінансових установах, на 
рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку 
поширюється юрисдикція України.

У  разі  необхідності  перевірки інформації щодо наявності боржника 
чи йог о майна або його місця роботи на території,  на яку не   поширю-
ється   компетенція   державного  виконавця,  державний виконавець  
може  своєю   мотивованою   постановою,   затвердженою начальником  
відділу,  якому  він  безпосередньо  підпорядкований, доручит и прове-
дення  перевірки  вказаної  інформації  відповідному відділу державної 
виконавчої служби.  Державний виконавець відділу державної виконав-
чої служби,  якому доручено проведення  перевірки зазначеної  інфор-
мації,  у  разі  виявлення майна боржника повинен здійснити  його  опис  
та  арешт.  Виконавчі  дії  за   дорученням проводяться  у  строк  не  
пізніше  десяти  робочих днів з моменту надходження до відділу  держав-
ної  виконавчої  служби  відповідної постанови державного виконавця 
в межах виконавчого провадження,  у якому  винесено  цю  постанову.  
За  результатами  проведених  дій складається акт, що   направляється 
державному виконавцю, який виніс постанову. 

У разі якщо у процесі  виконавчого  провадження  державним ви-
конавцем  отримано  документальне  підтвердження  про  зміну або 
встановлення місця  проживання,  перебування  чи  місцезнаходження 

боржника,  його майна,  місця його роботи на території,  на яку не поши-
рюється компетенція державного виконавця,  та з’ясувалося,  що майно  
боржника,  на  яке  можна  звернути стягнення,  відсутнє на території,  на 
яку поширюється компетенція  державного  виконавця, державний  ви-
конавець  не  пізніше наступного дня з моменту,  коли йому  стали  відомі  
зазначені  обставини,   надсилає   виконавчий документ за новим міс-
цем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи 
чи місцезнаходженням  майна  боржника,  про  що повідомляє стягувачу. 

У разі якщо у процесі виконавчого провадження з’ясувалося, що 
майна боржника,  на яке можливо звернути стягнення, недостатньо для  
задоволення  в  повному  обсязі  вимог  стягувача,  але майно боржни-
ка виявлено на території іншого органу державної  виконавчої служби,  
державний  виконавець  звертає  стягнення на таке майно в порядку,  
передбаченому цим Законом,  за погодженням з начальником відділу 
державної виконавчої служби, якому він підпорядкований, та за умови, 
що стягувач авансує витрати на організацію та проведення виконавчих  
дій.  Про  вчинення виконавчих дій на території іншого органу державної 
виконавчої служби державний виконавець повідомляє начальникові  та-
кого  органу.  У  разі  якщо  стягувач не здійснив авансування витрат на 
організацію та проведення виконавчих дій  на території  іншого  органу  
державної виконавчої служби,  державний виконавець звертає стягнен-
ня на  наявне  майно  боржника  і  після розподілу   стягнутих   коштів,  
якщо  їх  обсяг  недостатній  для задоволення в повному обсязі вимог 
стягувача,  надсилає виконавчий документ    до    органу    державної    
виконавчої    служби   за місцезнаходженням іншого майн а боржника. 

Виконавче провадження може бути передано від одного органу дер-
жавної  виконавчої  служби  до  іншого,  від  одного державного виконав-
ця до іншого в порядку, встановленому Міністерством юстиції України. 

Спори  про  місце  здійснення  виконавчих дій між органами держав-
ної виконавчої служби не допускаються. 

Заступник начальника відділу примусового виконання 
рішень управління державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області                                                                       

Віталій Коваль
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Затверджено новий Порядок 
надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру
17.06.2016 набув чинності новий Порядок 

надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань, затвер-
джений наказом від 10.06.2016  № 1657/5.

Відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань» відомості, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, є від-
критими і загальнодоступними (крім реєстрацій-
них номерів облікових карток платників податків 
та паспортних даних) та у випадках, передбачених 
цим Законом, за їх надання стягується плата.

Відомості з Єдиного державного реєстру  
надаються за допомогою програмних засобів ве-
дення цього реєстру  у паперовій або електронній 
формах, що мають однакову юридичну силу та 
містять обов’язкове посилання на Єдиний держав-
ний реєстр, крім документів, що містяться в реє-
страційній справі та надаються у паперовій формі.

Виписка, витяг з Єдиного державного ре-
єстру в паперовій формі надаються за запитом 
про надання виписки з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, про надання витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань заявника шляхом звернення до уповно-
важеного суб’єкта державної реєстрації, центру 
надання адміністративних послуг або нотаріуса.

До впровадження програмного забезпечен-
ня Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, що забезпечуватиме формування та друк 
запитів на отримання відомостей з цього реєстру, 
такі запити подаються заявником шляхом запо-
внення бланка встановленої форми українською 
мовою друкованими літерами ручкою або за до-
помогою загальноприйнятих технічних засобів.

У паперовій формі надаються:
–  виписка з Єдиного державного реєстру, 

яка надається державним реєстратором терито-
ріального органу Міністерства юстиції України, на 
аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без 
використання спеціальних бланків з проставлян-
ням підпису та печатки державного реєстратора. 
При цьому слід зазначити, що згідно вищезазна-
ченого Порядку виписка у паперовій формі нада-
ється для проставлення апостиля.

–  витяг з Єдиного державного реєстру, який 
надається уповноваженою особою суб’єкта дер-
жавної реєстрації (крім державного реєстратора 
Міністерства юстиції України або його терито-
ріального органу), центру надання адміністра-
тивних послуг, нотаріусом, на аркушах формату 
А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спе-
ціальних бланків та без проставляння підпису і 
печатки;

 – документи, що містяться в реєстраційній 
справі відповідної юридичної особи, громадсько-
го формування, що не має статусу юридичної, 
фізичної особи - підприємця (далі - реєстраційна 
справа), які надаються державним реєстратором 
суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до 
закону уповноважений зберігати реєстраційні 
справи у паперовій формі, шляхом виготовлення 
копій таких документів з проставлянням підпису 
та печатки державного реєстратора на кожній 
сторінці.

 В електронній формі надаються:
 – відомості з Єдиного державного реєстру 

через портал електронних сервісів юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної осо-
би (далі - портал електронних сервісів);

–  відомості з Єдиного державного реєстру 
у форматі бази даних або в іншому форматі у 
режимі реального часу на підставі договорів, 
укладених з технічним адміністратором Єдиного 
державного реєстру.

 За надання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру справляється плата у розмірі, 
встановленому Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань»,  виходячи 
з мінімальної заробітної плати у місячному розмі-
рі, встановленої законом на 1 січня календарного 
року, в якому подається запит про надання відо-
мостей з Єдиного державного реєстру, та округ-
люються до найближчих 10 гривень. Станом на 
01.01.2016 мінімальна заробітна плата становить 
1378 грн.

За надання відомостей з Єдиного державно-
го реєстру справляється плата в такому розмірі:

 0,05 мінімальної заробітної плати - за надан-
ня виписки для проставлення апостиля та витягу 
в паперовій формі (у 2016 році - 70грн.);

 0,07 мінімальної заробітної плати - за надан-
ня документа в паперовій формі, що міститься в 
реєстраційній справі (у 2016 році - 100грн.);

 75 відсотків плати, встановленої цією части-
ною за надання відповідного документа в папе-
ровій формі - за надання витягу в електронній 
формі та документа в електронній формі, що 
міститься в реєстраційній справі.

Виписка, витяг з Єдиного державного ре-
єстру у паперовій формі, витяг та інші відомості 
з Єдиного державного реєстру в електронній 
формі надаються незалежно від місця зберігання 
реєстраційної справи в паперовій формі.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з 
суб’єктами державної реєстрації та 
підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Надія Розсошко

Поняття та сутність усиновлення

Як захистити свої права у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу в позасудовому порядку
Наприкінці 2015 року було проведено 

низку реформ у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень і державної реєстрації юридичних та фі-
зичних осіб — підприємців, зокрема, запрова-
джено альтернативний порядок оскарження 
дій державних реєстраторів у даних сферах. 

Зазначене знайшло своє відображення 
в нових редакціях Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань». 

В період з 2013 по 2016 роки рішен-
ня державних реєстраторів можливо було 
оскаржити виключно в судовому порядку. 
Тепер свої права у сфері державної реєстра-
ції нерухомості та бізнесу можливо захистити 
шляхом подання скарги до Міністерства юс-
тиції України чи його територіальних органів, 
тобто головних територіальних управлінь юс-
тиції в областях.

До Міністерства юстиції України такі кло-
потання треба подавати у разі оскарження:

- рішень державного реєстратора про 
державну реєстрацію прав або його реєстра-
ційних дій, за винятком випадків, коли права 
набуті або реєстраційні дії проведені на під-
ставі рішення суду, а також коли щодо неру-
хомого майна наявний судовий спір;

- рішень, дій або бездіяльності територі-
альних органів Міністерства юстиції України.

В цей же час, головні територіальні 
управління юстиції в областях розглядають 
скарги:

- на рішення, які не пов’язані з держав-
ною реєстрацією прав, або рішення, на підста-
ві яких не проведено реєстраційних дій (на-
приклад, рішення про зупинення державної 
реєстрації чи рішення відмову в її проведенні);

 - на дії або бездіяльність суб’єктів дер-
жавної реєстрації прав.

Такі скарги до територіальних управлінь 
юстиції подаються щодо державного реєстра-
тора, суб’єктів державної реєстрації прав, які 
здійснюють діяльність у межах території, на 
якій діє відповідний орган, тобто в межах об-
ласті. Відповідно до Мін’юсту скарги подають-
ся за принципом екстериторіальності.

Скарга подається протягом 30 календар-
них днів з дня прийняття рішення, що оскар-
жується, або з дня, коли особа дізналася чи 
могла дізнатися про порушення її прав відпо-
відною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність головних 
територіальних управлінь юстиції можуть 
бути оскаржені до Мін’юсту протягом 15 ка-
лендарних днів.

Крім цього, законодавством передбачені 
вимоги до скарг. Так, скарга має бути подана 
виключно у письмовій формі (безпосередньо 
до канцелярії чи поштою) та містити:

- повне найменування (ім’я) скаржника, 
його місце проживання чи перебування (для 

фізичних осіб) або місцезнаходження (для 
юридичних осіб), а також найменування (ім’я) 
представника скаржника, якщо скарга пода-
ється представником;

- зміст оскаржуваного рішення, дій чи 
бездіяльності;

- норми законодавства, порушені на дум-
ку скаржника;

- викладення обставин, якими скаржник 
обґрунтовує свої вимоги;

- відомості про бажання скаржника та 
/ або його представника взяти участь у роз-
гляді відповідної скарги по суті та спосіб отри-
мання запрошення;

- підпис скаржника або його представ-
ника із зазначенням дати складення скарги;

- копії документів, що підтверджують 
факт порушення;

- довіреність чи інший документ, що 
підтверджує повноваження представника, 
або його копія, засвідчена в установленому 
порядку.

Сплата державного мита чи адміністра-
тивного збору за подання таких скарг закона-
ми не передбачається.

Особливу увагу скаржникам слід звер-
тати на належне обгрунтування своїх вимог. 
Необхідно наводити переконливі доводи на 
підтвердження незаконності рішення, дії або 
бездіяльності держреєстратора. Не буде на-
лежним обгрунтуванням лише посилання на 
статтю закону та відтворення її змісту без 
конкретної вказівки на те, в чому саме по-
лягає порушення вимог законодавства, яке 
вчинене державним реєстратором. Часто 
скаржники забувають, що оскаржуються рі-
шення, дії або бездіяльність саме державного 
реєстратора, а не дії заявника, який подав на 
реєстрацію підроблений документ, про що 
державний реєстратор, що приймав рішення, 
звичайно знати не міг.

Скарги розглядаються у строки, вста-
новлені статтею 20 Закону України «Про 
звернення громадян», а саме — протягом 
одного місяця від дня їх надходження. Строки 
обчислюються з моменту реєстрації скарги 
суб’єктом розгляду.

Днем подання скарги вважається день її 
фактичного отримання, а в разі надсилання 
поштою — дата отримання відправлення від-
діленням пошти. Якщо останній день строку 
для подання скарги припадає на вихідний або 
святковий, він переноситься на наступний ро-
бочий день.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги 
потребують перевірки діяльності державного 
реєстратора, суб’єкта державної реєстрації 
прав, а також залучення скаржника чи інших 
осіб, можливо подовжити строки розгляду 
та вирішення скарги, повідомивши про це 
скаржника. При цьому загальний строк роз-
гляду та вирішення скарги не може переви-
щувати 45 календарних днів.

За результатами розгляду скарги Мініс-
терство юстиції України та його територіальні 

органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скар-

ги шляхом прийняття рішення про:
- скасування рішення про державну реє-

страцію прав чи скасування реєстраційної дії;
- скасування рішення про відмову в дер-

жавній реєстрації прав та проведення дер-
жавної реєстрації;

- внесення змін до записів, виправлення 
помилки, допущеної державним реєстрато-
ром; 

- тимчасове блокування чи анулювання 
доступу державного реєстратора до відповід-
ного реєстру;

- скасування акредитації суб’єкта дер-
жавної реєстрації;

- притягнення до дисциплінарної відпо-
відально сті посадової особи територіального 
органу Міністерства юстиції України;

- направлення подання про анулювання 
 свідоцтва про право на зайняття нотаріаль-
ною діяльністю до Вищої кваліфікаційної 
комісії нотаріату при Міністерстві юстиції 
України.

Слід зазначити, що рішення стосовно 
скасування рішення про державну реєстра-
цію прав, анулювання доступу державного 
реєстратора до відповідного реєстру, ска-
сування акредитації суб’єкта державної ре-
єстрації, приймаються виключно Міністер-
ством юстиції України.

За результатом розгляду приймається 
вмотивоване рішення, в якому містяться шля-
хи задоволення скарги, та протягом трьох ро-
бочих днів направляється скаржнику.

Саме рішення виконується суб’єктом 
розгляду скарги не пізніше наступного дня 
після його прийняття, а рішення, пов’язані з 
блокуванням чи анулюванням доступів до 
реєстрів, виконуються технічним адміністра-
тором реєстрів в день надходження відповід-
них рішень.

Звичайно, існують випадки, коли у задо-
воленні скарги може бути відмовлено:

1) скарга оформлена без дотримання 
вимог, визначених законом;

2) на момент прийняття рішення за ре-
зультатом розгляду скарги відбулася держав-
на реєстрація цього права за іншою особою, 
ніж зазначена у рішенні, що оскаржується;

3) на момент прийняття рішення про 
задоволення скарги шляхом скасування ре-
єстраційної дії щодо державної реєстрації 
новоствореної юридичної особи, іншої орга-
нізації, державної реєстрації фізичної особи- 
підприємця, припинення юридичної особи, 
іншої організації, припинення підприємниць-
кої діяльності фізичної особи - підприємця 
або шляхом проведення реєстраційної дії 
в Єдиному державному реєстрі проведено 
наступну реєстраційну дію щодо відповідної 
особи;

4) наявна інформація про судове рішен-
ня або ухвалу про відмову позивача від позо-

ву з того самого предмета спору, про визнан-
ня позову відповідачем або затвердження 
мирової угоди сторін;

5) наявна інформація про судове прова-
дження у зв’язку із спором між тими самими 
сторонами, з тих самих предмета і підстав;

6) є рішення цього органу з того самого 
питання;

7) в органі розглядається скарга з цього 
питання від того самого скаржника;

8) скарга подана особою, яка не має на 
це повноважень;

9) закінчився встановлений законом 
строк подачі скарги;

10) розгляд питань, порушених у скарзі, 
не належить до компетенції органу.

Наразі, відповідно до Порядку розгля-
ду скарг у сфері державної реєстрації, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 р. № 1128, в Го-
ловному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області було утворено постійно 
діючу комісію з питань розгляду скарг у сфе-
рі державної реєстрації. В своїй діяльності 
ця комісія керується Законами України «Про 
державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» та «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань», 
вищезгаданим порядком розгляду скарг та 
Положенням про комісію з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації.

Комісія – це колегіальний орган, головою 
якого є начальник Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській області, 
а його заступником - начальник Управління 
державної реєстрації Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській 
області. До складу комісії входять заступник 
начальника, а також начальники та спеціаліс-
ти відділів Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області.

Наприкінці хотілося б звернутись до чи-
тачів, та нагадати, що у разі виникнення ситу-
ації, за якої рішеннями, діями або бездіяльніс-
тю державних реєстраторів порушуються їх 
права у сфері реєстрації нерухомості чи біз-
несу, можливо звертатися не лише до суду, а 
й до органів Мін’юсту. 

Звертайтесь за консультаціями до Го-
ловного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, тут Вам роз’яснять 
порядок оскарження, допоможуть в напи-
санні скарги та зорієнтують в наступних діях. 
Подання таких скарг є безкоштовним, а їх 
розгляд та виконання прийнятих рішень є 
наразі ефективних способом захисту пору-
шених прав.

Начальник відділу розгляду звернень 
та забезпечення діяльності комісії з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Дмитро Онищенко

Усиновлення дітей вважається пріоритетною формою 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Конвенцією про права дитини, учасницею якої є і Укра-
їна, передбачено, що дитина, яка тимчасово або постійно 
позбавлена сімейного оточення або яка в її якнайвищих ін-
тересах не може залишатися в такому оточенні, має право 
на особливий захист і допомогу, що надається державою, 
яка відповідно до своїх національних законів забезпечує змі-
ну догляду за дитиною.

Відповідно до статті 52 Конституції України, на держа-
ву покладається утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також держава 
здійснює заохочення і підтримку благодійницької діяльності 
щодо дітей.

Відносини, які виникають у зв’язку з усиновленням, 
регулюються нормами, що містяться у главі 18 Сімейного 
кодексу України, Цивільно-процесуальному кодексі України, 
Законі України „Про охорону дитинства”,  Конвенції про пра-
ва дитини, Конвенції про захист дітей та співробітництво в 
галузі міжнародного усиновлення від 29 травня 1993 року, 
міжнародних договорах України про надання правової допо-
моги у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Порядку 
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагля-
ду за дотриманням прав усиновлених дітей та в інших нор-
мативно-правових актах.

  Норми Сімейного кодексу України передбачають, що 
усиновленням є прийняття усиновлювачем  у свою сім’ю 
особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі 
рішення суду,  крім випадку, передбаченого статтею 282  Сі-
мейного кодексу, коли усиновлення громадянином Укра-
їни дитини, яка є громадянином України, але проживає за 
межами України, здійснюється в консульській установі або 
дипломатичному представництві України. Усиновлення ди-
тини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення 
стабільних та гармонійних умов її життя.

Усиновлення є однією з форм сімейного виховання ді-
тей яке можливе тоді, коли єдиний або обидва батьки ди-
тини померли, невідомі чи позбавлені батьківських прав, 
визнані у судовому порядку недієздатними, безвісно відсут-
німи чи оголошені померлими або з інших поважних причин 
не можуть виховувати своїх дітей.

Таким чином, усиновлення є юридичним актом, внаслі-
док якого між усиновлювачем і його родичами, з одного та 
усиновленим – з другого боку, виникають такі самі права й 
обов’язки, як і між батьками та дітьми, іншими родичами за 
походженням.

   Відповідно до статті 24 Закону України „Про охорону 
дитинства”,  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського пі-
клування, повинні бути передані на усиновлення або влаш-
товані на виховання в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, 
в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), у будинки 
дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки-ін-
тернати на повне державне утримання. Таким дітям створю-
ються необхідні умови для всебічного і гармонійного розвит-

ку, підготовки до самостійного життя та праці.
  Відповідно до Порядку провадження діяльності з уси-

новлення та здійснення нагляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей,  облік дітей, які можуть бути усиновлені, 
здійснюється службами у справах дітей районних, районних 
у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих ор-
ганів міських, районних у містах рад за місцем походження 
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського пі-
клування, уповноваженим органом виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим з питань дітей, службами  у справах 
дітей обласних, К иївської та  Севастопольської міських дер-
жадміністрац ій та Мінсоцполітики.

На облік беруться: діти-сироти; діти, позбавлені бать-
ківського піклування; діти, батьки яких дали згоду на уси-
новлення.

Усиновлення одночасно встановлює і припиняє пев-
ні відносини. Так, згідно статті 232 Сімейного кодексу, з 
моменту здійснення усиновлення припиняються особисті 
та майнові права  і обов’язки між батьками та особою, яка 
усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за по-
ходженням.

При усиновленні дитини однією особою ці права та 
обов’язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо 
усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо 
усиновлювачем є жінка.

У виняткових випадках суд може постано вити рішен-
ня про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, 
батька або була позбавлена їхнього піклування.

У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлю-
вача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обста-
вини, що мають істотне значення.

Виходячи із положень статті 211 Сімейного кодексу, 
усиновлювачем дитини може бути:

 - дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного 
року, за ви  нятком, коли усиновлювач є родичем дитини;

- особа, що старша за дитину, яку вона бажає усинови-
ти, не менш  як на п’ятнадцять років;

У разі усиновлення повн олітньої особи різниця у віці не 
може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

- подру жжя.
Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
Особи, які не перебувають у шлюбі між собо ю, не мо-

жуть усиновити одну і ту ж дитину.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може 

постанов ити рішення про усиновлення ними дитини.
Якщо дитина має лише матір, вона не може бути уси-

новлен а чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі.
Якщо дитина має лише батька, вона не може бути у си-

новлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може 

постановити рішення про усиновлення ними дитини.
Якщо дитина  має лише матір або лише батька, які у 

зв’язку з усиновленням втрача ють правовий зв’язок з нею, 
усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна 
жінка.

Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, 
не обмежується.

Статтею 212 Сімейного кодексу визначається перелік 
осіб, які не можуть бути усиновлювачами, до них належать: 

1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були 

поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дити-
ни, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним 
(було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної 
сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневро-
логічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними 
засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного 
заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім ви-
падків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, 
волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недотор-
каності особи, проти громадської безпеки, громадського 
порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також 
за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 
167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, 
або мають непогашену чи не зняту в установленому зак   о-
ном порядку судимість за вчинення інших злочинів;

11) за станом здоров’я потребують постійного сторон-
нього  догляду;

12) є особами без громадянства;
13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до 

пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем. 
Крім вищезазначених осіб, не можуть бути усиновлюва-

чами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
Законом передбачений  перелік осіб, які мають пере-

важ не перед іншими право на усиновлення дитини. Такий 
перелік містит ь стаття 213 Сімейного кодексу України.

За наявності кількох осіб, які вияв или бажання усинови-
ти одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має 
громадянин України: в сім’ї якого виховується дитина; який 
є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлю-
ється; який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестра-
ми;  який є родичем дитини.

Крім вищевказаних осіб, переважне право на усинов-
лення дитини має подружжя.

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області  
Наталія Єрема  
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному тери-
торіальному управлінню юстиції у Чернігівській області у вересні 2016 року

28 вересня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 
16.30 на запитання громадян відповідатиме заступник начальника головного 
територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник 
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області - Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

До уваги передплатників!

Офіційні видання Міністерства юстиції України
Відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 «Про опублікування актів законодав-

ства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» Міністерство юстиції України з 1997 
року видає бюлетень «Офіційний вісник України» - єдине в Україні офіційне друковане видання, у якому 
двічі на тиждень друкуються повні тексти усіх нормативно-правових актів: законів України, указів та розпо-
ряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, актів 
Конституційного Суду України, нормативно-правових актів Національного банку України, міжнародних дого-
ворів, що набрали чинності, нормативних актів міністерств, інших органів виконавчої влади, зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції України.

Міністерство юстиції України є засновником  журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України». Бюлетень 
включено до переліку наукових фахових видань Постановою Вищої атестаційної комісії України від 11.06.2003 
№ 1-06/7. «Бюлетень Міністерства юстиції України» - офіційне загальнодержавне періодичне юридичне нау-
ково-практичне видання. На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання правової політики держави 
та процесів державотворення, діяльності органів державної влади, у тому числі Міністерства юстиції України, 
судів, нотаріату та адвокатури, а також практика застосування законодавства та результати дослідження пра-
вової науки. Журнал видається українською мовою один раз на місяць.

Зазначені офіційні видання, при здійсненні передплати, будуть дієвими помічниками у роботі кожного 
правника та усіх, хто цікавиться законодавством.

Передплату офіційних видань Міністерства юстиції України можна здійснювати у всіх поштових відділен-
нях та передплатних агенціях.
         Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Готуємо документи до знищення
Документообіг є фундаментом діяльності установи і супроводжує її з моменту створення і до 

ліквідації. З кожним діловодним роком відбувається накопичення сформованих справ за номенкла-
турою установи. Це справи з різними термінами зберігання, передбаченими Переліком типових до-
кументів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі 
Перелік типових документів). Серед загальної кількості таких справ є справи, термін зберігання 
яких закінчився, і вони підлягають знищенню.

Перед вилученням документів для знищення проводиться попередня експертиза їх цінності.
Відбір документів тимчасового зберігання, терміни зберігання яких закінчилися та які не віднесені до 

Національного архівного фонду, що зберігаються у відомчому архіві, проводиться після складання та на-
лежним чином погодження описів справ постійного зберігання та справ з особового складу. Відбір прово-
диться Експертною комісією установи на підставі Переліку типових документів шляхом перегляду кожного 
аркуша справи. Забороняється відбір документів для знищення на підставі заголовків справ, зазначених у 
номенклатурі чи на обкладинці справи.

Можливі випадки, коли при вилученні документів до знищення описи справ уже попередньо складені, 
це коли вилучаються документи з термінами зберігання 5 і більше років.

За результатами проведеного відбору складається Акт про вилучення для знищення документів, не від-
несених до Національного архівного фонду у 2-х примірниках, зразок якого наведений у Типовій інструкції 
з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, міс-
цевих органах виконавчої влади, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України 30.11.2011 №1242.

Справи включаються в акт про вилучення для знищення, якщо термін їх зберігання закінчився до 1 
січня року, в якому складений акт.

Акт про вилучення для знищення документів розглядається Експертною комісією установи одночасно 
з складеними описами або без них, за умови, що вони вже погоджені і затверджені. Рішення Експертної 
комісії зазвичай оформляється протоколом. 

Схвалені Експертною комісією установи акти разом з описами справ постійного зберігання та з особо-
вого складу подаються на погодження ЕПК відповідного Державного архіву області. Після погодження акт 
на знищення затверджується керівником установи. 

Знищенням документів займаються спеціалізовані підприємства з переробки вторинної сировини, з 
якими установа уклала договір. 

Відділ організаційної роботи, документування та контролю 
Головного територіального управління юстиції 

у  Чернігівській області

Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській 
області приділяється увага наданню 

безоплатної первинної правової 
допомоги населенню

Зокрема, гарантується надання:
– правової інформації;
– консультацій і роз’яснень з правових питань;
– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім до-

кументів процесуального характеру);
– допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 

та медіації.
За  отриманням безоплатної первинної правової допомоги можна звернути-

ся до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допо-
моги, створеної при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігів-
ській області,  кожен вівторок і четвер  з 10 год. до 16. год. за адресою: просп. 
Миру, 43, м. Чернігів (4-й поверх  каб. 404, 3-й поверх каб. 312).

Працює громадська приймальня у Чернігівській обласній універсальній бі-
бліотеці ім. В.Г. Короленка. Прийом громадян ведуть спеціалісти відділів Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державні нота-
ріуси, спеціалісти відділення Національної служби посередництва і примирення 
в Чернігівській області, Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Прийом громадян відбувається за попереднім за-
писом кожного другого та четвертого четверга місяця з 15-00 до 16-30   .

 У День незалежності України проведено вуличне інформування

Проводиться прийом військовослужбовців 
в Регіональній громадській приймальні 

Міністерства оборони України
З 20 квітня 2016 року у Регіональній громадській приймальні Міні-

стра оборони України спеціалісти Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області спільно з фахівцями Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
надають безоплатну правову допомогу військовослужбовцям та чле-
нам їх сімей.

Зокрема, гарантується надання:
- консультацій і роз’яснень з правових питань;
- допомоги у складанні заяв, скарг, інших документів правового харак-

теру.
У разі необхідності забезпечується доступ до вторинної правової допо-

моги.
За отриманням безоплатної правової допомоги можна звернутися до Ре-

гіональної громадської приймальні Міністра оборони України кожну першу і 
третю середу місяця з 10 год. до 12. год. за адресою: м. Чернігів, вул. Геть-
мана Полуботка, 68 (І поверх).

24 серпня 2016 року на Красній площі міста під час проведення урочистостей з наго-
ди відзначення Дня незалежності України проведено вуличне інформування населення 
щодо новацій, запроваджених Міністерством юстиції України у сфері надання адміністра-
тивних послуг.

Чернігівцям, які завітали на свято, керівництво та спеціалісти Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області розповідали про можливість зареєструвати новона-
роджену дитину безпосередньо у пологовому будинку, подати заяву або за-
писатись на попередній прийом через мережу Інтернет до відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану, скористатись електронним сервісом з про-

ставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а 
також на документах, що оформляються нотаріусами України, та ін.

Під час заходу також розповсюджувались інформаційні брошури „Звернення у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану”, «Як захистити свої права у сфері реєстрації неру-
хомості та бізнесу», «Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через 
фронт-офіси».


