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Перші результати впровадження реформи щодо децентралізації 
функцій з реєстрації прав на нерухомість

У Мін’юсті за участі представників 
Венеціанської комісії відбулося 

обговорення законопроектів щодо 
гарантій свободи мирних зібрань

У Міністерстві юстиції відбулася зустріч за участю представників Мін’юсту, Єв-
ропейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії), Урядово-
го уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Міністерства 
внутрішніх справ та Нацполіції з метою обговорення проектів законів «Про гарантії 
свободи мирних зібрань» та «Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні» на 
предмет їх відповідності європейським принципам і стандартам.

«Україна як демократична країна приділяє багато уваги питанням законодавчого 
врегулювання процесу мирних зібрань. Тому для нас вкрай важливо під час підготов-
ки відповідних законопроектів використати кращу світову практику в цьому напрямку. 
Саме тому позиція Венеціанської комісії дуже важлива для України і буде врахована 
при проходженні проекту в Парламенті», - наголосив заступник Міністра юстиції Антон 
Янчук.

Учасники дискусії обмінялися думками щодо законопроектів та висловили свої за-
уваження до запропонованих текстів. Представники Венеціанської комісії наголосили на 
готовності підготувати висновки та пропозиції, які забезпечать реалізацію в українсько-
му законодавстві кращих зразків європейського досвіду в даній сфері.

26 листопада 2015 року Парламентом прийня-
то розроблений Міністерством юстиції України па-
кет законів із децентралізації повноважень у сфері 
державної реєстрації, які забезпечують передачу 
функцій з реєстрації нерухомості місцевій владі, но-
таріусам та іншим акредитованим суб’єктам. Відтак, 
Міністерство юстиції та його територіальні органи 
відмовилися від функції реєстрації, було здійснено 
передачу повноважень, а головне – коштів, які спла-
чуються за одержання відповідних послуг – на місця, 
запроваджено електронні сервіси, створено конку-
ренцію у сфері реєстрації. 

На Чернігівщині з 01 січня 2016 року повноваження 
з реєстрації прав на нерухомість виконують нотаріуси, 
а з 01 травня поточного року ще й визначені законодав-
ством суб’єкти державної реєстрації, тобто всі районні 
державні адміністрації та виконавчі органи, створені 
міськими радами міст обласного значення – Чернігів-
ською, Ніжинською, Прилуцькою та Новгород-Сівер-
ською міськими радами. За законодавством такі суб’єк-
ти в обов’язковому порядку здійснюють функції з дер-
жавної реєстрації, забезпечують ведення та зберігання 
реєстраційних справ в паперовій формі.

Слід зазначити, що державну реєстрацію прав мо-
жуть проводити виконавчі органи, створені сільськими, 
селищними та міськими радами міст районного значен-
ня, але тільки у тому випадку, коли такі органи місцевого 
самоврядування приймуть на сесії рішення про взяття 
на себе відповідних повноважень. Також, діяльність сто-
совно прийняття та видачі відповідних документів, діяль-
ність щодо державної реєстрації прав на нерухомість 
можуть здійснювати акредитовані суб’єкти – це підпри-
ємства публічного права.

Одночасно, центри надання адміністративних послуг, 
які створені при місцевих державних адміністраціях, міс-
цевих радах міст обласного значення, об’єднаних тери-
торіальних громадах та які діють відповідно до вимог За-
кону України «Про адміністративні послуги» - виконують 
функції фронт-офісів, тобто установ, що забезпечують 
роботу по прийняттю документів від суб’єктів звернень 
та видачу результатів надання адміністративних послуг 

відповідно до прийнятих державними реєстраторами рі-
шень, тим самим унеможливлюють безпосередній кон-
такт суб’єкта звернення з державним реєстратором. 

Першими позитивними результатами впровадження 
реформи з децентралізації повноважень щодо реєстра-
ції прав на нерухомість в Чернігівській області стало те, 
що кількість суб’єктів надання адміністративних послуг 
в даній сфері, куди можуть звернутися наші громадя-
ни, зросла з 23-х, адже саме така кількість районних 
управлінь юстиції до реформи забезпечувала надання 
послуг з реєстрації, – до 183 на сьогодні, з яких 22 – 
місцеві державні адміністрації, 4 – виконавчі комітети 
місцевих рад міст обласного значення, 12 – виконавчі 
органи міських, селищних, сільських рад, 9 – акредито-
вані суб’єкти, 109 – приватні нотаріуси, 27 – державні 
нотаріальні контори.

Крім того, функції з прийняття та видачі документів у 
сфері державної реєстрації прав виконуються центрами 
надання адміністративних послуг, які створені в кожно-
му районі, а також в місті обласного значення нашої об-
ласті. Всього по області створено та діє 25 таких центрів. 

Таким чином громадяни отримали можливість на 
власний вибір звертатися до того суб’єкта, який на їх 
думку краще може надати ту чи іншу послугу у сфері 
реєстрації прав на нерухомість.

З початку 2016 року реєстрація нерухомості може 
проводитися незалежно від місцезнаходження майна в 
межах області, а державна реєстрація обтяжень речо-
вих прав проводиться незалежно від місцезнаходження 
майна по всій території України.

Нотаріуси проводять реєстрацію права власності та 
інших речових прав незалежно від місцезнаходження 
майна по всій території України.

Відповідно до нового законодавства у сфері держав-
ної реєстрації нерухомості суб’єкти державної реєстрації 
не видають свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно, а рішення та інформацію з Державного реєстру 
прав видаються в паперовій формі, друкуються на арку-
ші паперу форматом А4 без використання спеціальних 
бланків, проставлення підпису та печатки державного 
реєстратора. Зазначені рішення та інформація видають-
ся виключно за бажанням заявника. Державна реєстра-
ція прав здійснюється за допомогою засобів програмно-
го забезпечення Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно в електронному вигляді. Така реєстра-
ція, поряд з паперовими носіями, що засвідчують факт 
реєстрації прав на об’єкт нерухомості мають, однакову 
юридичну силу.

Суб’єкти, які перейняли повноваження у сфері дер-
жавної реєстрації, активно долучилися до роботи щодо 
державної реєстрації прав, про що свідчить відповідна 
статистика. Так, за період січень – квітень 2016 року ра-
йонними, міськрайонними, міським управліннями юсти-
ції Чернігівської області було задоволено 49 343 заяви у 
сфері реєстрації прав на нерухомість, водночас за ана-
логічний період – фактично перші чотири місяці роботи 
після припинення виконання повноважень з реєстра-
ції та ліквідації управлінь юстиції Чернігівської області, 
тобто протягом травня – серпня 2016 року суб’єктами 
державної реєстрації забезпечено розгляд понад 70 000 
відповідних заяв. Такі дані свідчать про ефективність ре-
формування сфери реєстрації прав на нерухомість. 

Процес реформування наразі триває. Передусім 
впроваджуються он-лайн сервіси, зменшується паперо-
вий обіг документів, усуваються бюрократичні перепони 
в процедурі реєстрації, налагоджується взаємодія елек-
тронних баз даних та реєстрів. Все це має на меті мак-
симально спростити процедуру реєстрації речових прав 
для звичайних громадян.

 Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Шановні колеги!
Вітаю вас із професійним святом – Днем юриста!
Щиро вірю, що від Вашої щоденної діяльності значною мірою залежить 

впровадження реформ, утвердження прав і свобод людини, підвищення 
правосвідомості громадян та зростання правової культури суспільства.

Адже, День юриста - це свято тих, хто вносить свій безпосередній 
внесок в розбудову нашої держави і стоїть на захисті прав і законних 
інтересів громадян.

Тож бажаю Вам професійних успіхів, наснаги, міцного здоров’я, 
благополуччя та нових звершень в житті!

З повагою,
Олег Трейтяк,

начальник Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області
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Витребування органами юстиції документів, 
що мають нотаріальну таємницю

Державна реєстрація ОСББ як юридичної особи

Чи потрібно вносити зміни до паспорта громадянина 
України у зв’язку зі зміною назви вулиці?

Закон України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 
№ 2866-III (далі – Закон) визначає порядок 
створення, реєстрації, реорганізації, діяльно-
сті і ліквідації об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій.

Об’єднання є юридичною особою, яка створю-
ється відповідно до закону як непідприємницьке 
товариство, має печатку із своїм найменуванням 
та інші необхідні реквізити, а також розрахункові 
ра хунки в установах банку. 

Об’єднання є неприбутковою організацією і не 
має на меті одержання прибутку для його розпо-
ділу між співвласника ми. 

Законом передбачено, що об’єднання може 
бути створено лише власниками квартир та 
нежитлових приміщень у багатоквартирному 
будинку. Установчі збори об’єднання у ново-
збудованих багатоквартирних будинках можуть 
бути проведені після державної реєстрації права 
власності на більше половини квартир та нежит-
лових приміщень у такому будинку.

Останнім етапом у процедурі створення ОСББ 
є його державна реєстрація, оскільки об’єднан-
ня вважається утвореним з дня його державної 
реєстрації.

Державна реєстрація об’єднання проводиться 
у порядку, встановленому Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» від 
15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон про реєстра-
цію), який передбачає подачу державному реє-
стратору наступних документів:

– заява про державну реєстрацію створен-
ня юридичної особи за формою, затвердже-

ною наказом Міністерства юстиції України від 
06.01.2016 р. № 15/5 (http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/z0014-16);

– реєстраційна заява про добровільну реє-
страцію ОСББ платником ПДВ та/або заява про 
включення до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій – за бажанням заявника;

– установчий документ (статут ОСББ);
– протокол установчих зборів (примірник ори-

гіналу або нотаріально засвідчена копія) в якості 
документа, що засвідчує повноваження пред-
ставника установчих зборів на подачу докумен-
тів для реєстрації ОСББ.

Слід пам’ятати, що відповідно до Закону про 
реєстрацію, найменування юридичної особи не 
може бути тотожним найменуванню іншої юри-
дичної особи, саме тому, перед початком оформ-
лення документів, необхідно перевірити наяв-
ність тотожного найменування, скориставшись 
безкоштовним сервісом Міністерства юстиції 
України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/
ua/freesearch.

Стату т об’єднання складається відповідно  до 
типового статуту (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/ z1155-03). У статуті має бути визначено таке: 

– назва і місцезнаходження  об’єднання; 
– мета створення, завдання та предмет діяль-

ності об’єднання; 
– статутн і органи об’єднання, їхні повноважен-

ня та порядок фор мування; 
– порядок скликання та проведення загальних 

зборів; 
– періодичність проведення зборів; 
– порядок голосування на зборах та прийняття 

рішень на н их; 

– перелік питань, для вирішення яких потрібна 
кваліфікована більшість голосів; 

– джерела фінансування, порядок використан-
ня м  айна та коштів об’єднання; 

– порядок прийняття кошторису, створення та 
вик ористання фондів об’єднання, вк лючаючи ре-
зервні, а також порядок оплати спільних витрат; 

– перелік пи тань, які можуть вирішу ватися 
зборами представників; 

– права і обов’язки співвласників; 
– відповідальність за порушення статуту та рі-

шень статутних органів; 
– порядок внесення змін до статуту; 
– підстави та порядок ліквідації, реорганізації 

(злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових 
питань, пов’язаних з цим. 

Статут може містити також інші положення, що 
є істотними для діяльності об’єднання та не су-
перечать вимогам законодавства. Включення до 
статуту відомостей про склад співвласників не є 
обов’язковим.

Звертаю увагу, що вказані документи можуть 
бути подані 

1) у паперовій формі:
– особисто заявником або 
– поштовим відправленням;
2) в електронній формі через портал електро-

нних сервісів.
Наголошую, що Міністерство юстиції України 

у листі від 21.04.2015 р. № 961/22-15/19.3 висло-
вило позицію, що особливості реєстрації ОСББ, 
визначені постановою КМУ «Про реалізацію 
Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку» від 11.10.2002 р. № 
1521, якою затверджено Порядок державної ре-

єстрації об’єднань співвласників багатоквартир-
ного будинку, не застосовуються. У зв’язку з цим 
державному реєстратору не подаються: список 
співвласників об’єднання, а також правовстанов-
люючі документи, що підтверджують наявність 
права власності на квартири та нежитлові примі-
щення співвласників. 

Важливо: відповідальність за внесення до 
установчих документів та документів, що по-
даються державному реєстратору, завідомо 
неправдивих відомостей покладено на осіб, що 
внесли до документів такі дані (ч. 4 ст. 35 Закону 
про реєстрацію).

Строк розгляду документів, проведення дер-
жавної реєстрації державним реєстратором ста-
новить 24 годин після їхнього надходження, крім 
вихідних та святкових днів (ч. 1 ст. 26 Закону про 
реєстрацію).

За результатами проведеної держреєстра-
ції державний реєстратор вносить відомості до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань і формує виписку, яка за допомогою 
програмних засобів розміщається на порталі 
електронних сервісів у день проведення держ ре-
єстрації.

Головний спеціаліст 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

 Олена Поперечна 

Слід зазначити, що в Україні замість фрагментарного за-
конодавства створено систему антикорупційного законо-
давства, яке охоплює всі сфери суспільного життя і вклю-
чає різні види нормативно-правових акт ів.

Основним антикорупційним нормативно-правовим актом в 
Україні є Закон України «Про запобігання корупції». Законодав-
ством встановлено низку положень, що за змістом є обмежен-
нями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а 
за своїм призначенням це – засоби запобігання корупції. Необ-
хідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй 
повсякденній діяльності. 

Крім того, законодавство встановлює низку вимог та проце-
дур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти 
становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступа-
ють «бар’єрами» на шляху вчинення корупційних правопору-
шень.

Відповідно до статті 24 Закону, особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, прирів-
няні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправо-
мірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, 
зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

– відмовитись від пропозиції;
– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропо-

зицію;
– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа 

співробітників;
– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього ке-

рівника (за наявності) або керівника відповідного органу, під-
приємства, установи, організації, спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції;

 Якщо особа, на яку поширюється обмеження щодо викори-
стання службового становища та щодо одержання подарунків, 
виявила в своєму службовому приміщенні чи отримала майно, 
що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона 
зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, 
письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього ке-
рівника або керівника відповідного органу, підприємства, уста-
нови, організації.

 Про виявлення майна, що може бути неправомірною виго-
дою, або подарунка складається акт, який підписується особою, 
яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосе-
реднім керівником або керівником відповідного органу, підпри-
ємства, установи, організації. 

 У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, 
або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підпри-
ємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що 
може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця 
особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керів-
ника відповідного органу, підприємства, установи, організації у 
разі його відсутності.

 Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи вияв-
лені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

 Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на по-
дарунки, які даруються близькими особами та одержуються як 
загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні 
виграші, призи, премії, бонуси.

 У випадку наявності у особи, уповноваженій на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, сумнівів щодо 
можливості одержання нею подарунка, вона має право письмо-
во звернутися для одержання консультації з цього питання до 
територіального органу Національного агентства з питань запо-
бігання корупції, який надає відповідне роз’яснення. 

Завідувач сектору з
питань запобігання і виявлення

корупції Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Андрій Трубенок

Запобігання одержання 
неправомірної вигоди 

державними службовцями Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, 
отриманих під час вчинення нотаріальної дії або 
звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в 
тому числі про особу, її майно, особисті майнові та 
немайнові права і обов’язки тощо.

Згідно частини 12 статті 8 Закону України «Про нота-
ріат» (далі - Закон) на вимогу Міністерства юстиції Укра-
їни, Головного територіального управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
головних територіальних управлінь юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі з метою регулювання органі-
зації нотаріальної діяльності нотаріуси видають підписані 
ними копії документів та витяги з них, а також пояснення 
нотаріусів у строк, встановлений цими органами. Зміст 
даної норми носить загальний характер, проте, оскільки 
стаття 8 Закону присвячена нотаріальній таємниці, то від-
повідно витребування органами юстиції стосується саме 
документів, які містять цю таємницю.

 Важливо звернути увагу, що державні органи діють 
в межах своїх повноважень, що передбачено статтями 6 
та 19 Конституції України. Таким чином, органи юстиції 
не можуть довільно вимагати такі документи, а лише в 
межах здійснення ними державного регулювання органі-
зації нотаріальної діяльності.

Державне регулювання організації нотаріальної ді-
яльності відповідно до статті 2-1 Закону включає в себе 
перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів, 
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій 
та виконання правил нотаріального діловодства. Тобто, 
управління юстиції можуть вимагати від нотаріуса надан-
ня документів, які становлять нотаріальну таємницю, в 

рамках проведення перевірок. Регулювання даної діяль-
ності передбачене статтями 18, 33 Закону та Порядком 
проведення перевірки організації роботи державних но-
таріальних контор, державних нотаріальних архівів, орга-
нізації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, до-
тримання державними і приватними нотаріусами порядку 
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотарі-
ального діловодства, затвердженим наказом Міністер-
ства юстиції України 17.02.2014 № 357/5 (далі - Порядок).

Строк, у яких витребовуються документи, не визна-
чений Законом, тому він встановлюється безпосередньо 
управлінням юстиції. Форма, в якій здійснюється вимога 
документів, також не визначена Законом. Відповідь на 
вимогу управління юстиції надається, зокрема, згідно 
пункту 26 Порядку – у визначений строк проведення пе-
ревірки нотаріус зобов’язаний надати комісії з перевірки 
всі необхідні документи та відомості, а також за потреби 
усні та письмові пояснення з питань, що стосуються пред-
мета проведення перевірки.

Таким чином, управління юстиції витребовує необхідні 
документи в межах наданої компетенції, у тому числі для 
належної перевірки організації роботи державних нота-
ріальних контор, державних нотаріальних архівів, орга-
нізації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, до-
тримання державними і приватними нотаріусами порядку 
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотарі-
ального діловодства.

Начальник 
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області 
Олег Трейтяк

В Україні реалізацію державної 
політики у сфері реєстрації фізич-
них осіб здійснює Державна мігра-
ційна служба України (далі - ДМС).   

Разом з тим, з 4 квітня 2016 року 
відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого само-
врядування та оптимізації надання ад-
міністративних послуг» від 10 грудня 
2015 року № 888-VIII повноваження 
у сфері реєстрації місця проживання/
перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання фізичних осіб деле-
говані утвореним органам реєстрації 
(об’єднані територіальні громади, ви-
конавчі органи сільських, селищних 
або міських рад, сільським головам 
(у випадку, коли відповідно до закону 
виконавчий орган сільської ради не 
утворено)).

Реєстрація/зняття з реєстрації міс-
ця проживання/перебування здійсню-
ється відповідно до Закону України 
«Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» та 

Правил реєстрації місця проживання, 
затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 2016 
року № 207.

Так, статтею 6 Закону України 
«Про свободу пересування та віль-
ний вибір місця проживання в Украї-
ні» передбачено, що у разі прийняття 
рішення про зміну нумерації будин-
ків, перейменування вулиць (про-
спектів, бульварів, площ, провулків, 
кварталів тощо), населених пунктів, 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, зміни в адміністративно-тери-
торіальному устрої на підставі від-
повідних актів вносяться зміни до 
реєстру територіальної громади, із 
збереженням попередніх даних, із 
подальшим внесенням цієї інфор-
мації до Єдиного державного демо-
графічного реєстру в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку. 
Зазначені відомості за бажанням 
особи вносяться до документів, в які 
вносяться відомості про місце про-
живання/перебування. Такі відомості 
вносяться безоплатно.

Однак, обов’язку особи звертати-
ся до органів реєстрації для внесення 
таких відомостей до документів Зако-
ном та Правилами не передбачено.

Законодавством також не перед-
бачені обмеження в часі для внесення 
таких відомостей. Тобто відповідаль-
ності за невнесення відповідних ко-
рективів до паспорта не існує.

Іншими словами, паспорти фізич-
них осіб, в яких відсутній штамп ре-
єстрації місця проживання вже з но-
вою, перейменованою адресою, є чин-
ними і юридичної сили не втрачають. 
Громадянин України може за власною 
ініціативою звернутися до уповнова-
жених органів і провести таку перере-
єстрацію.

Роз’яснення підготовлено у відпо-
відності до листа Державної мігра-
ційної служби України від 7 квітня 
2016 року № 2164/3-16.

Cектор зв’язків з громадськістю
 Головного територіального                                          

управління юстиції у 
Чернігівській області
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Випробування при прийнятті на роботу

 Представництво 
сторін у виконавчому 

провадженні 
Конституцією України не лише визначене широке 

коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії 
їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на за-
хист суб’єктивних прав та охоронюваних законом ін-
тересів. Найбільш повному здійсненню права особи 
на судовий захист значною мірою сприяє юридична 
допомога, у тому числі і у формі представництва. 
Представництво можливе у будь-якій справі і на усіх 
стадіях розвитку цивільного процесу, починаючи з 
порушення справи і завершуючи виконанням судово-
го рішення.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), що відповідно до закону підлягають при-
мусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному 
порядку, визначає Закону України «Про виконавче прова-
дження» (№606-14, поточна редакція від 12.06.2016).

Відповідно до вимог статті 8 вказаного Закону, сторона-
ми у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь 
чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржни-
ком є фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рі-
шенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші 
обов’язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх 
вчинення.

У виконавчому провадженні можуть брати участь кіль-
ка стягувачів або боржників. Кожен з них щодо іншої сто-
рони має право брати участь у виконавчому провадженні 
самостійно або може доручити участь у виконавчому про-
вадженні одному із співучасників.

Представництво - це правовідношення, у якому одна 
сторона (представник) зобов’язана або має право вчиняти 
правочини від імені другої сторони, яку вона представляє.

Потреба в представництві виникає тоді, коли особа, яку 
представляють в силу закону (наприклад, через відсутність 
дієздатності) або конкретних життєвих обставин (через хво-
робу, відрядження, зайнятості) не може особисто здійсню-
вати свої права і обов’язки, але часто до послуг представ-
ників звертаються заради того, щоб скористатися спеціаль-
ними знаннями і досвідом представника, заощадити час і 
засоби і т.п.

Представництво сторін у виконавчому провадженні ви-
значено статтею 9 вищевказаного закону, згідно якої сто-
рони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у вико-
навчому провадженні самостійно або через представників. 
Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні 
не позбавляє його права мати представника, за винятком 
випадку, коли боржник зобов’язаний згідно з рішенням вчи-
нити певні дії особисто.

Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, 
здійснюють свої права та виконують обов’язки у виконавчо-
му провадженні відповідно до вимог закону. Якщо стороною 
виконавчого провадження є особа, визнана судом безвіс-
но відсутньою, державний виконавець своєю постановою 
залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є 
опікуном її майна.

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні 
здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими осо-
бами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, 
або через представників юридичної особи.

В даному випадку регламентується не просто представ-
ництво юридичної особи, а її участь у виконавчому про-
вадженні як сторони, тому зазначене положення потребує 
більш чіткої регламентації. Представництво інтересів юри-
дичної особи є складовою частиною її дієздатності. Порядок 
призначення або обрання керівних органів юридичної особи 
визначається їхнім статутом (положенням).

Окремо варто зупинитися на оформленні довіреності на 
представництво сторони виконавчого провадження.

Так, частиною п’ятою статті 9 вищезгаданого Закону 
передбачено, що повноваження представника мають бути 
підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповід-
но до вимог закону.

Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України до-
віреністю є письмовий документ, що видається однією осо-
бою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Згідно статті 245 Кодексу, форма довіреності повинна 
відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчиняти-
ся правочин. Довіреність, що видається у порядку передо-
ручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випад-
ків, встановлених частиною четвертою цієї статті (частина 
друга статті 245 Кодексу).

Згідно частини першої статті 219 Кодексу у разі недо-
держання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одно-
стороннього правочину такий правочин є нікчемним.

Таким чином, можна зробити висновок, що у випадку 
видачі особі довіреності, що не відповідає формі, в якій по-
винен вчинятися зазначений правочин, право на представ-
ництво сторони виконавчого провадження така особа не 
має.

Підстави для припинення представництва за довірені-
стю визначено статтею 248 Кодексу. З припиненням пред-
ставництва за довіреністю втрачає чинність передоручення. 
У разі припинення представництва за довіреністю пред-
ставник зобов’язаний негайно повернути довіреність.

Головний спеціаліст
відділу організації та контролю

за виконанням рішень
Управління державної виконавчої

служби Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Вікторія Дегтяр

Роз’яснення щодо найменування 
громадського об’єднання 

Заява про анулювання актового запису цивільного ста-
 ну подається заінтересованою особою до відповідного ор-
гану державної реєстрації актів цивільного стану за місцем 
проживання заявника або за місцем зберігання актового 
запису, який підлягає анулюванню.

Громадяни України, а також іноземці, особи без громадян-
ства, які проживають за кордоном, подають заяву про анулю-
вання актового запису цивільного стану, складеного органом 
державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипло-
матичного представництва чи консульської установи України 
або до ві   дділу державної реєстрації актів цивільного стану 
України за місцем зберігання актового запису.

Разом із заявою подаються документи, необхідні для роз-
гляду та вирішення питання по суті, зокрема: паспорт або 
паспортний документ; свідоцтво про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану, яке підлягає анулюванню; письмове по-
яснення стосовно проведення подвійної державної реєстрації 
акту цивільного стану у разі анулювання повторно складеного 
актового запису; інші документи, що підтверджують вимоги 
заявника.

Питання про анулювання актових записів цивільного стану 
розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної 
заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Актовий запис цивільного стану анулюється на підставі рі-
шення суду або висновку відповід ного органу державної реє-
страції актів цивільного стану.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану анулює 

актові записи цивільного стану на підставі рішення суду, зокре-
ма про: анулювання актового запису цивільного стану; визнан-
ня шлюбу недійсним; визнання шлюбу неукладеним; визнання 
розірвання шлюбу фіктивним; скасування рішення суду про ви-
знання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає 
висновок про анулювання актового запису цивільного стану за 
заявою заінтересованої особи у випадках, якщо шлюб зареє-
стрований: з особою, яка одночасно перебуває в іншому заре-
єстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії 
споріднення, а також між рідним братом і сестрою; з особою, 
яка визнана недієздатною, а також у разі ви явлення понов-
леного або повторно складеного актового запису цивільного 
стану.

Одночасно із прийняттям рішення щодо анулювання акто-
вого запису цивільного стану відповідний орган, на підставі 
рішення або висновку якого проводиться анулювання актового 
запису цивільного стану, приймає рішення щодо вилучення і 
повернення анульованого свідоцтва відповідному  органу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану. У разі неповернення 
анульованого свідоцтва інформація про його анулювання оп-
рилюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції 
України.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної р еєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Тетяна Соловей

Випробувальний термін - це період 
часу, протягом якого роботодавець пе-
ревіряє професійні та ділові якості при-
йнятого працівника на предмет придат-
ності до виконання його роботи.

Тема випробувального терміну набу-
ває дедалі більшої актуальності в Україні. 
Особливо в контексті досить поширеної 
негативної практики щодо найму праців-
ників і звільнення їх одразу після закін-
чення випробувального терміну, як таких, 
що не пройшли випробування, або не від-
повідають займаній посаді. Це дозволяє 
підприємствам і організаціям практично 
задарма користуватися працею молодих 
працівників, яких можна звільнити з міні-
мальними компенсаціями  зі сторони ро-
ботодавця. 

Плануючи прийняти на підприємство 
нового працівника, працедавець хоче спо-
чатку переконатися в тому, що працівник 
дійсно є фахівцем. Переконатися в цьому 
можна лише одним способом: постави-
ти перед майбутнім працівником певні 
завдання, які він повинен виконати у вста-
новлений законодавством проміжок часу. 
За результатами такого випробування 
можна зробити висновок варто приймати 
працівника на роботу чи ні.

 Відповідно до статті 26 Кодексу зако-
нів про працю України пpи укладенні тру-
дового договору може бути обумовлене 
угодою сторін випробування з метою пе-
ревірки відповідності працівника роботі, 
яка йому доручається. 

 Потрібно звернути увагу, що встановлю-
вати випробування – це право, а не обов’я-
зок власника, тому воно визначається уго-
дою сторін. Якщо працівник відмовляєть-
ся від випробування, трудовий договір не 
може вважатися укладеним. Така умова 

про випробування повинна бути застере-
жена в наказі (розпорядженні) про прийом 
на роботу. У період випробування на пра-
цівника поширюються норми законодав-
ства про працю. Це означає, що, з одного 
боку, працівник зобов’язаний виконувати 
усі трудові обов’язки, покладені на нього 
трудовим договором  і законодавством, 
а з іншого - випробування не несе ніяких 
обмежень трудових прав працівника. 
 Випробувальний термін не може переви-
щувати 3 місяців, а в окремих випадках, 
передбачених законодавством - 6 місяців; 
для робітників - 1 місяця.  

У відповідності з абзацом третім стат-
ті 26 Кодексу законів про працю України 
випробування взагалі не встановлюється 
пpи прийомі на роботу:

– осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
– молодих робітників після закінчення 

професійних навчально-виховних закла-
дів;

– молодих спеціалістів після закінчення 
вищих навчальних закладів;

– осіб, звільнених у запас з військової 
чи альтернативної (невійськової) служби;

– інвалідів, направлених на роботу від-
повідно дo рекомендації медико-соціаль-
ної експертизи;

– осіб, обраних на посаду; 
– переможців конкурсного відбору на 

заміщення вакантної посади; 
– осіб, які пройшли стажування при при-

йнятті на роботу з відривом від основної 
роботи; 

– вагітних жінок; 
– одиноких матерів, які мають дитину ві-

ком до чотирнадцяти років або дитину-ін-
валіда; 

– осіб, з якими укладається строковий 
трудовий договір строком до 12 місяців; 

– осіб на тимчасові та сезонні роботи; 

– внутрішньопереміщених осіб. 
Випробування не встановлюється також 

при прийнятті на роботу в іншу місцевість і 
при переведенні на роботу на інше підпри-
ємство, в установу, організацію, а також 
в інших випадках, якщо це передбачено 
законодавством.

Згідно зі статтею 28 Кодексу законів 
про працю України коли строк випробу-
вання закінчується, а працівник продов-
жує працювати, то він вважається таким, 
що витримав випробування, і наступне ро-
зірвання трудового договору допускається 
лише на загальних підставах. 

Потрібно підкреслити, якщо у разі 
встановлення власником або уповно-
важеним ним органом невідповідно-
сті працівника займаній посаді, на яку 
його прийнято, або виконуваній роботі 
він має право протягом строку випро-
бування звільнити такого працівника, 
письмово попередивши його про це за 
три дні. Розірвання трудового догово-
ру з цих підстав може бути оскаржене 
працівником в порядку, встановленому 
для розгляду трудових спорів у питаннях 
звільнення.

Таким чином, випробувальний термін 
відноситься до одного з законодавчо за-
кріплених прав роботодавця і служить для 
виявлення відповідності працівника за-
йманій посаді. 

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

Однією з ознак громадського 
об’єднання є право на власне найме-
нування. Найменування є засобом ін-
дивідуалізації будь-якого об’єднання, 
який дає можливість відокремити її з 
поміж інших.

Стаття 10 Закону України «Про гро-
мадські об’єднання» (надалі Закон) ви-
значає спеціальні вимоги до наймену-
вання громадського об’єднання.

Найменування громадського об’єд-
нання складається з двох частин - загаль-
ної та власної назв. У загальній назві за-
значається організаційно-правова форма 
громадського об’єднання («громадська 
організація», «громадська спілка»).

Найменування громадського об’єд-
нання викладається державною мовою. 
Дозволяється використання власної 
назви, поряд з державною мовою, іно-
земною мовою або мовою національної 
меншини.

Власна назва громадського об’єд-
нання не повинна бути тотожною влас-
ним назвам інших зареєстрованих гро-
мадських об’єднань.

Громадське об’єднання може також 
мати скорочене найменування, яке ви-

значається рішенням його установчих 
зборів або вищого органу управління 
– з’їзду, конференції, загальних зборів 
тощо. 

Крім того, законодавець передбачає 
певні обмеження щодо власної наз-
ви громадського об’єднання, а саме 
– вона не може містити: найменування 
органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим, органу 
місцевого самоврядування, складових 
найменувань цих органів (міністерство, 
агентство, служба, інспекція, комітет, 
адміністрація, прокуратура, суд); влас-
ну назву громадського об’єднання, ді-
яльність якого заборонена в судовому 
порядку (протягом трьох років після 
набрання відповідним рішенням суду 
законної сили); інші позначення, вико-
ристання яких обмежено законом. Та-
кож власна назва громадського об’єд-
нання не може містити слова «держав-
ний», «комунальний» та похідні від них. 
Власна назва навчального закладу, 
установи чи організації у власній назві 
громадського об’єднання може вико-
ристовуватися лише за згоди відповід-
ного навчального закладу, установи чи 
організації. 

Також Законом забороняється вико-
ристання у власній назві громадського 
об’єднання історичних державних най-
менувань, перелік яких встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

Власна назва громадського об’єд-
нання може містити інформацію про ста-
тус громадського об’єднання («дитяче», 
«молодіжне», «всеукраїнське») та може 
містити інформацію про його вид («еко-
логічне», «правозахисне» тощо).

Власна назва громадського об’єд-
нання може містити ім’я (псевдонім) 
фізичної особи за умови попередньої 
письмової згоди цієї особи або її спад-
коємців, засвідченої в установленому 
законом порядку, якщо інше не перед-
бачено законом.

Головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації друкованих 

засобів масової інформації та 
громадських формувань

 Управління державної реєстрації
 Головного територіального 

управління юстиції
 у Чернігівській області

 Інна Медведєва

Порядок анулювання актових записів 
цивільного стану 
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Присяга в Академії Державної 
пенітенціарної служби

Керівник Департаменту 
стратегічного розвитку органів 

юстиції відвідала Чернігівський 
обласний військовий комісаріат

23 вересня 2016 року під час перебування з робочим візи-
том у Чернігові директор Департаменту стратегічного роз-
витку органів юстиції Міністерства юстиції України Наталія 
Козловська завітала до Чернігівського обласного військово-
го комісаріату, де ознайомилась з процесом надання безоп-
латної первинної правової допомоги військовослужбовцям.

У Регіональній громадській приймальні Міністра оборони 
України двічі на місяць ведуть прийом громадян спеціалісти Го-
ловного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті та працівники Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

Наталія Козловська мала змогу поспілкуватись з військо-
вослужбовцями, які на той час були у приймальні, та надати 
роз’яснення з питань виплати заробітної плати, виготовлення 
технічної документації на реконструйований житловий будинок, 
оскарження судового рішення.

Зранку 23 вересня у 
м. Чернігові на Пагорбі 
Слави проходив святковий 
ритуал складання Присяги 
курсантами 1 навчального 
курсу Академії Державної 
пенітенціарної служби.

З привітальними словами 
до курсантів та викладачів 
звернулись Голова Держав-
ної пенітенціарної служби 
України Володимир Палаг-
нюк, в.о. голови Чернігівської 
облдержадміністрації Леонід 
Сахневич, директор Депар-
таменту стратегічного роз-
витку органів юстиції Мін’юс-
ту Наталія Козловська, на-
чальник Головного територі-
ального управління юстиції 
у Чернігівській області Олег 
Трейтяк.

Присягу на відданість укра-
їнському народові сьогодні 
склали 162 курсанти, які на-
вчаються за спеціальністю 
«Право» і «Психологія».

Особистий прийом громадян 
стає доступнішим

Інформація про можливість 
отримання електронного 

цифрового підпису
Відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» та роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2016 року 
№ 145-р «Про забезпечення надан-
ня послуг електронного цифрового 
підпису державним службовцям, 
які займають посади, віднесені до 
категорій А і Б, та інші прирівняні до 
них посади» Міністерством юсти-
ції, Державною фіскальною служ-
бою та Державною казначейською 
службою здійснюються заходи із 
забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису (далі - 
ЕЦП), у першу чергу, службових осіб, які займають відповідальне та осо-
бливо відповідальне становище згідно із статтею 50 цього Закону, для 
заповнення декларацій в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування із використанням засобів ЕЦП.

Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України (далі - 
АЦСК) надає такі послуги на безоплатній основі відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження 
Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями державної форми власності», та готовий надати безвідкладну 
допомогу з усіх організаційних та технічних питань, пов’язаних із отриманням 
послуг ЕЦП.

Відокремлений пункт реєстрації користувачів АЦСК у м. Чернігові знахо-
диться за адресою: м. Чернігів, вул. Молодчого, б. 44, оф. 52.

Графік прийому: понеділок-четвер: 09:00-18:00, п’ятниця: 09:00-16:45, 
обідня перерва: 13:00-13:45.

Телефони: (0462) 65-16-71, 65-11-27, e-mail: ca@cn.informjust.ua.
Відповідальні особи:
- Прядко Сергій Сергійович, завідувач сектору з надання послуг електро-

нного цифрового підпису;
- Матейчук Оксана Михайлівна, адміністратор 1 категорії сектору з надання 

послуг електронного цифрового підпису.

З умовами, порядком та переліком необхідних документів для отриман-
ня послуг ЕЦП для суб’єктів декларування можна ознайомитись на сайті 
АЦСК https://ca.informjust.ua.

Чернігівська філія державного 
підприємства «Національні інформаційні системи»

ДОВІДКОВО: на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. 
№ 1111-р Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України було пере-
творено на Академію Державної пенітенціарної служби. На сьогодні Академія є вищим навчальним 
закладом зі специфічними умовами навчання, де одночасно здобувають вищу освіту 1323 курсанти, 
студенти та слухачі за денною та заочною формами навчання.

У Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області запровадже-
но пілотний проект по організації розгляду 
звернень та особистого прийому громадян 
посадовими особами управління в режимі 
відеоконференц-зв’язку, який здійснюється 
відповідно до «Порядку проведення особи-
стого прийому громадян у Міністерстві юс-
тиції України та його територіальних органах 
в режимі відеоконференц-зв’язку,» затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 10.02.2016 № 365/5.

Громадянам надається зручна можливість, не 
виходячи з дому чи офісу, скориставшись Інтер-
нет-ресурсами, поспілкуватися з керівництвом 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, отримати консультацію в 
сфері державної реєстрації друкованих засобів 
масової інформації та громадських формувань, 
державної реєстрації актів цивільного стану, 
подати скаргу на діяльність державного вико-
навця або державного реєстратора, що суттєво 
поліпшує вирішення багатьох питань, які від-
носяться до компетенції вирішення Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області.

Слід пам’ятати, що проведення особистого 
прийому та розгляду звернень громадян у ре-
жимі відеоконференц-зв’язку здійснюється між 
заявником та посадовою особою за наявності у 
заявника необхідних технічних засобів: облад-
нання з доступом до мережі Інтернет, веб-ка-
мери, гарнітури або гучномовців з мікрофоном, 
а також наявності комунікаційного з’єднання із 
системою відеоконференц-зв’язку Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області.

Всі бажаючі можуть записатися на особистий 
прийом або подати звернення в режимі відео-
конференц-зв’язку, для цього всього-на-всього 
необхідно зареєструватись в Кабінеті електро-
нних сервісів за електронною адресою: www.
kap.minjust.gov.ua.

На веб-порталі розміщено актуальні графі-
ки особистого прийому громадян із зазначен-
ням посадових осіб Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області.

Запис на особистий прийом та розгляд звер-
нень в режимі відеоконференц-зв’язку здійсню-
ється шляхом подачі заявки в межах графіка 
особистого прийому відповідної посадової осо-
би і встановленого часу. Подача заявок здійс-

нюється за 7 календарних днів до дати прийо-
му.

Заявка на сеанс відеоконференц-зв’язку по-
винна містити:

 - стислий виклад мети особистого прийому, 
опис суті звернення;

- відскановані документи щодо предмета осо-
бистого прийому або звернення (за необхідно-
сті та у разі наявності таких документів); 

- бажані дату та час проведення сеансу відео-
конференц-зв’язку в межах запропонованого 
графіка прийому відповідної посадової особи 
та встановленого часу.

У разі, якщо бажані дата та час вже обрані 
іншим відвідувачем, засобами веб-порталу від-
відувачу пропонується обрати інші вільні дату 
та час сеансу відеоконференц-зв’язку з відпо-
відною посадовою особою. 

За достовірність даних та матеріалів звер-
нення, що містяться у заявці на сеанс відеокон-
ференц-зв’язку, відповідає відвідувач. 

У разі якщо заявка про проведення прийому 
до обраних відвідувачем дату і час підтвердже-
на, протягом одного дня відвідувачеві направ-
ляються підтвердження часу прийому, логін і 
пароль для з’єднання і посилання для заванта-
ження клієнтського програмного забезпечення 
відеоконференц-зв’язку, інструкція по його ви-
користанню.

Тривалість сеансу відеоконференц-зв’язку 
для одного заявника не перевищує 30 хвилин.

Хід і результати особистого прийому та роз-
гляду звернень громадян в режимі відеоконфе-
ренц-зв’язку фіксуються за допомогою техніч-
них засобів.

Особливості проведення організаційних захо-
дів щодо підготовки та проведення особистого 
прийому громадян та розгляду їх звернень по-
садовими особами Міністерства юстиції Украї-
ни та його територіальними органами в режимі 
відеоконференц-зв’язку врегульовано «Поряд-
ком проведення особистого прийому громадян 
у Міністерстві юстиції України та його територі-
альних органах в режимі відеоконференц-зв’яз-
ку,» затвердженого наказом Міністерства юс-
тиції України від 10.02.2016 № 365/5.

Відділ організаційної роботи,
документування та контролю Головного

територіального управління юстиції у
Чернігівській області

Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії 
керівництвом Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області у жовтні 2016 року

26 жовтня 2016 року в Головному територіальному управлінні юс-
тиції у Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна 
лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме началь-
ник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області – Трейтяк Олег Миколайович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62.


