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Мін’юст увійшов у трійку лідерів міністерств, 
які найактивніше запроваджують реформи

Міністерство юстиції увійшло до трій-
ки лідерів міністерств, які найактивніше 
запроваджують реформи. Про це свід-
чать оприлюднені результати дворічного 
дослідження проекту Індекс моніторин-
гу реформ (іМоРе). Серед найуспішніших 
напрямків – реалізація антикорупційної 
політики та створення антикорупційних 
органів, запуск системи електронного дек-
ларування, відкриття реєстрів та перехід 
до надання послуг через Інтернет.

«Ще кілька років тому мало хто вірив, що 
за такий короткий термін можна сформувати 
законодавство і створити функціонуючі орга-
ни у сфері боротьби з корупцією. Я перекона-
ний, що наші антикорупційні органи – в пер-
шу чергу Національне антикорупційне бюро і 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
– продемонструють відповідні результати. Ми 
вже бачимо, що НАБУ розслідує понад 300 
справ щодо високопосадовців, суддів, проку-
рорів», - наголосив у ході прес-конференції 
Міністр юстиції Павло Петренко.

Він також повідомив, що минулого року в 
Україні було запущено одну з найбільш відкритих сис-
тем електронного декларування, яка забезпечить прозо-
рість у відносинах між чиновником та громадянами.

«Ми забезпечили повну відкритість і прозорість 
у відносинах державних службовців з громадянами. 
Наша система є однією з найбільш відкритих серед кра-
їн Євросоюзу. Це успіх не нашого відомства – це успіх 
всього українського суспільства», – зазначив очільник 
Мін’юсту.

Ще одним блоком, який забезпечив такий високий 
результат Мін’юсту, є відкриття реєстрів та запрова-
дження онлайн-сервісів.

«Ще кілька років тому це було мрією: що в Україні 
можна буде зайти в Інтернет і знайти інформацію про 
майно всіх чиновників. Ми повністю відкрили доступ до 
реєстру бізнесу, нерухомості, корупціонерів. І зараз це 
реальність, яка відрізняє Україну в тому числі й від кра-
їн ЄС, де така відкритість є далеко не в усіх країнах. Ми 
також запустили онлайн-сервіси, завдяки яким у сфері 
реєстрації майна та бізнесу можна користуватися пе-
редовими технологіями, отримуючи сервіси без спілку-
вання з державним службовцем», – зауважив Міністр 
юстиції.

Ще одним важливим напрямком ре-
форм, який не зазначили автори до-
слідження і який є дуже важливим для 
Мін’юсту, Павло Петренко назвав створен-
ня повноцінної системи безоплатної пра-
вової допомоги.

«Українські громадяни, які не знають 
своїх прав, не можуть швидко зареєстру-
вати компанію і почати бізнес, а потім, за 
необхідності, захистити його. Тому одним 
із пріоритетних напрямків нами було ви-
значено створення повноцінної системи 
безоплатної правової допомоги громадя-
нам. Зараз в Україні вже діє майже 550 
центрів та бюро правової допомоги. Ми є 
лідером серед усіх країн світу щодо до-
ступності безоплатної правової допомо-
ги», – поінформував приступних очільник 
Мін’юсту.

За його словами, наступним кроком у 
цьому напрямку має стати запуск проекту, 
який допоможе українцям взнати про свої 
права, а також навчить громадян ці права 
захищати.

Керівник проекту іМоРе Тетяна Тищук, презентуючи 
результати дослідження, зазначила, що Міністерство 
юстиції найбільше заходів реалізувало у напрямку бо-
ротьби з корупцією.

«Тут ми виділяємо напрямки, які пов’язані з діяль-
ністю антикорупційних органів, із забезпеченням запус-
ку системи електронного декларування та створення 
Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції», – сказала вона.

За її словами, серед досягнень Мін’юсту також від-
криття реєстрів, запуск онлайн-сервісів та просування у 
сфері електронного обігу.

Визнання та виконання судових рішень 
на території країн СНД

У жителів нашої області досить ча-
сто виникає питання, чи можливо ви-
конати рішення українського суду на 
території країн СНД. 

Як показує практика, найчастіше такі 
справи стосуються розірвання шлюбу, 
стягнення аліментів, стягнення коштів.

Звичайно можливо – це питання вре-
гульовано міжнародними договорами, 
учасником яких є Україна. Порядок ви-
конання рішень судів на території країн 
СНД регулюється Конвенцією про право-
ву допомогу та правові відносини у ци-
вільних, сімейних та кримінальних спра-
вах від 22 січня 1993 року (Мінська кон-
венція), яка є чинною для 12 країн (Укра-
їна, Білорусь, Узбекистан, Казахстан, 
Російська Федерація, Таджикистан, Вір-
менія, Киргизька Республіка, Молдова, 
Азербайджан, Грузія, Туркменістан). Для 
України вказана Конвенція набула чин-
ності 14 квітня 1994 року.

Якщо відповідач проживає на тери-
торії країн СНД, то для вирішення спору 
необхідно звернутися до суду України за 

місцем проживання позивача з відповід-
ним позовом. 

Під час судового розгляду даного пи-
тання необхідним є направлення судо-
вого доручення за місцем проживання 
боржника з метою повідомлення його 
про процес, дату судового засідання, 
та з’ясування його позиції по справі. Як 
правило, виконання судового доручення 
за кордоном займає від 3 до 6-8 місяців 
(залежно від країни проживання відпо-
відача), але цей час не буде витрачений 
даремно, оскільки належне повідомлен-
ня відповідача по справі про судовий 
процес є обов’язковою умовою для ви-
знання та виконання рішення суду в по-
дальшому.

Після закінчення судового розгляду 
справи в суді України та постановлення 
відповідного рішення необхідно пройти 
процедуру визнання такого рішення в 
країні проживання боржника. 

Для цього після набуття рішенням 
законної сили позивачу необхідно звер-
нутися до суду України та подати кло-
потання про визнання та виконання рі-

шення на території іншої держави. Суд 
України готує пакет документів, який че-
рез територіальне управління юстиції (в 
Чернігівській області – це Головне управ-
ління юстиції у Чернігівській області, яке 
знаходиться за адресою м. Чернігів, пр. 
Миру, 43) або Міністерство юстиції Укра-
їни (в залежності від країни проживання 
боржника) направляється до компетент-
них органів країни проживання відпові-
дача. 

Після розгляду клопотання про ви-
знання та виконання рішення судом іно-
земної держави та винесення ухвали про 
задоволення такого клопотання таким 
судом самостійно виписується виконав-
чий лист та направляється на виконання 
до компетентних органів виконання рі-
шень. Копія іноземного судового рішен-
ня надсилається, до українського суду, 
а також повідомляється до якого органу 
направлено виконавчий документ.

Слід одразу зауважити, що вся про-
цедура від моменту звернення до укра-
їнського суду з позовом до визнання 
рішення в країні проживання боржника 

та виконання рішення згідно Мінської 
конвенції (залежно від країни, де таке 
рішення має виконуватись) займає від 6 
місяців до 1 року. Це значний проміжок 
часу, але зручним є те, що стягувачу 
нікуди, крім суду за своїм місцем про-
живання, звертатися не потрібно (на-
приклад, звертатися до суду іноземної 
країни чи інших органів з додатковими 
заявами, клопотаннями тощо). Також 
бажано знати точну адресу проживання 
боржника за кордоном, але в разі зміни 
місця проживання можна вказувати ос-
танню відому адресу. 

Тому раджу всім зацікавленим осо-
бам в повній мірі використовувати свої 
права та в разі необхідності звертати-
ся до органів юстиції за допомогою в 
роз’ясненні питань, що виникають під 
час визнання та виконання судових рі-
шень на території країн СНД.

Начальник Головного 
територіального управління юстиції

 у Чернігівській області
Олег Трейтяк 
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Актуальна інформація для 
представників неприбуткових 

організацій!
Верховна Рада ухвалила в цілому Закон Украї-

ни  від 21.12.2016 № 1797-VIII «Щодо покращення інвести-
ційного клімату в Україні», який змінив податковий режим 
для громадських організацій, а саме внесено наступні іс-
тотні зміни:

1) продовжується до 1 липня 2017 року граничний строк для 
приведення установчих документів неприбуткових організацій 
у відповідність до вимог Податкового кодексу та подання заяви 
№1-РН зі змінами;

2) надається можливість для новостворених неприбуткових 
організацій визнаватися неприбутковими з метою оподатку-
вання від дня їх держреєстрації (якщо впродовж 10 днів НУО 
подає заяву 1-РН, у результаті чого її вносять до Реєстру). 
Тобто доходи, нараховані новоствореній організації у період до 
прийняття Рішення ДФС з ознакою неприбутковості, також не 
оподатковуватимуться. І не потрібно буде подавати деклара-
цію з податку на прибуток за час до внесення до Реєстру НУО;

3) уточнюються вимоги щодо установчих документів для: 
- організацій з розгалуженою структурою у вигляді окремих 

юридичних осіб (для профспілок, політичних партій, місцевих 
осередків ГО зі статусом ЮО: обов’язковим вимогам ПКУ ма-
ють відповідати установчі документи організацій вищого рівня, 
на підставі яких діють «підлеглі» організації);    - 
- бюджетних установ (не мають містити вимоги щодо заборони 
розподілу доходів (прибутків) та передачі активів у разі припи-
нення). Дані уточнення не потребують внесення нових змін до 
установчих документів неприбуткових організацій;

4) чітко встановлено річний період звітування для всіх непри-
буткових організацій. Разом з річним звітом до податкової слід 
також подавати фінансову звітність (як додаток до Звіту НУО). 
Профспілки як виключення можуть подавати звітність лише у 
разі порушення вимог ПКУ (відповідає міжнародній практиці);

5) уточнюється порядок звітування та сплати податку у разі 
вчинення порушення неприбутковою організацією вимог ПКУ 
(період звітування для організації, яка перебувала у Реєстрі не 
з початку року; розрахунок податкового зобов’язання; дати ви-
ключення з Реєстру; форми звітності тощо).

У зв’язку з вище викладеним у представників громадських 
організацій, політичних партій, профспілок, організацій робото-
давців та творчих спілок виникла можливість і в той же час і 
необхідність приведення своїх установчих документів у відпо-
відність до вимог Закону України від 17 липня 2015 року № 652 
– VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Кодекс), 
якими переглянуто вимоги, яким має відповідати неприбуткове 
підприємство, установа, організація (далі – неприбуткова орга-
нізація).

Статтею 133 Кодексу, зокрема, передбачено, що установчі 
документи неприбуткової організації мають містити заборону 
розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів такої організації, працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 
осіб. Також установчі документи неприбуткової організації 
мають передбачати передачу активів одній або кільком непри-
бутковим організаціям, відповідного виду або зарахування до 
доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у резуль-
таті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Порядок включення неприбуткових організацій до Реєстру 
неприбуткових організацій визначений постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвер-
дження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, включення неприбуткових установ та організацій 
до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – постанова № 440).

Одночасно повідомляємо, що 06 жовтня року 2016 Верхов-
ною Радою України прийнято закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення державної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та захисту прав власності» (далі – Закон), яким, зокрема, 
внесено зміни до статті 36 Закону України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань» та передбачено, що адміністративний збір 
не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей 
про юридичну особу, фізичну особу-підприємця та громадське 
формування, що не має статусу юридичної особи, у тому чис-
лі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням 
у відповідність до законодавства у строк, визначений таким 
законодавством.

Додатково наголошуємо про необхідність виконання вимог 
статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань», а саме рішення уповноваженого органу управління юри-
дичної особи та статут, що подається для державної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдино-
му державному реєстрі, викладається у письмовій формі, про-
шивається, пронумеровується та підписується засновниками 
(учасниками), уповноваженими ними особами або головою та 
секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення 
загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні 
та статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбаче-
них законом. Дія цього абзацу пункту в частині нотаріального 
засвідчення справжності підпису не поширюється на державну 
реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання .

Підсумовуючи, Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області рекомендує всім представникам громад-
ських формувань привести свої установчі документи до норм 
Податкового кодексу України до 01 липня 2017 року. 

За консультаціями звертайтесь: м. Чернігів, вул. Любець-
ка, буд.40 А (2 поверх) Телефони: 64-40-07; 65-15-31

Електронна пошта: go@cn.minjust.gov.ua, legaljust@ukr.net. 
Гаряча телефонна лінія: (073) 211-41-24
Час роботи: понеділок-четвер – з 8.30 до 17.30 п’ятниця – 

з 8.30 до 16.30 обідня перерва: з 13.00 до 13.48

Начальник відділу реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських формувань

Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олена Ромашко

Законодавче визначення такого поняття як 
самочинне будівництво надається у статтті 376 
Цивільного кодексу України.

Так, житловий будинок, будівля, споруда, 
інше нерухоме майно вважаються самочинним 
будівництвом, якщо вони збудовані або буду-
ються:

- на земельній ділянці, що не була відведе-
на для цієї мети (постановою Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 30.03.2012 № 6 «Про 
практику застосування судами статті 376 Ци-
вільного кодексу України (про правовий режим 
самочинного будівництва)» (далі – Постанова 
Пленуму № 6) передбачено, що будівництвом 
об’єкта нерухомості на земельній ділянці, що не 
була відведена для цієї мети, вважається спору-
дження таких об’єктів на земельній ділянці, що 
не віднесена до земель житлової й громадської 
забудови, зокрема, наданій для ведення город-
ництва, сінокосіння, випасання худоби тощо, 
цільове призначення або вид використання якої 
не змінено в установленому законом порядку);

- без відповідного документа, який дає право 
виконувати будівельні роботи чи належно за-
твердженого проекту (Постановою Пленуму № 
6 передбачено, що під належним дозволом слід 
розуміти передбачений Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності дозвіль-
ний» документ, що дає право виконувати під-
готовчі та будівельні роботи саме того об’єкту 
і на тій земельній ділянці, яка передана з цією 
метою певній особі. Виходячи з аналізу статтей 
27 та 35-37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності дозвільний», до таких 
документів належать: будівельний паспорт за-
будови земельної ділянки – щодо розміщення 
і будівництва індивідуального (садибного) жит-
лового будинку, садового, дачного будинку не 
вище двох поверхів (без урахування мансард-
ного поверху) з площею до 300 квадратних ме-
трів, господарських будівель і споруд, гаражів, 
елементів благоустрою та озеленення земель-
ної ділянки; декларація про початок виконання 
будівельних робіт – щодо будівельних робіт на 
об’єктах, що належать до I-III категорій склад-
ності, підключення об’єкта будівництва до інже-
нерних мереж та споруд; дозвіл на виконання 
будівельних робіт – щодо будівельних робіт на 
об’єктах будівництва, що належать до IV і V ка-
тегорій складності, підключення об’єкта будів-
ництва до інженерних мереж та споруд);

- з істотними порушеннями будівельних норм 
і правил (відповідно до положень Постанови 
Пленуму № 6, будівництвом, яке здійснюється 
з істотним порушенням будівельних норм і пра-
вил, вважається у тому числі будівництво, яке 
хоча і здійснюється за наявності проекту, але 
з порушенням державно-будівельних норм та 
санітарних правил, що загрожують життю та 
здоров’ю людини у разі невиконання приписів 
інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері містобудівної діяльності, бу-
дівельних норм, державних стандартів і правил 
тощо).

Крім того, Вищий спеціалізований суд Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у Постанові Пленуму № 6 висловлює позицію, 
відповідно до якої дещо розширує перелік під-
став для визнання будівництва самочинним та 
зазначає, що самочинним також вважається 
будівництво хоча і на підставі проекту, але за 
наявності істотних порушень зазначених норм 
та правил як у самому проекті, так і при будів-
ництві, за наявності рішень спеціально уповно-
важених органів про усунення порушень. 

Особа, яка здійснила або здійснює самочин-
не будівництво нерухомого майна, не набуває 
права власності на нього, відповідно до частини 
2 статті 376 Цивільного кодексу України. 

Проте, положення частини 2 статті 376 Ци-
вільного кодексу України не є безумовними і 
законодавство України все ж передбачає певні 
механізми узаконення самочинного будівниц-
тва.

Так, 26 травня 2015 року набрав чинності По-
рядок прийняття в експлуатацію і проведення 
технічного обстеження індивідуальних (садиб-
них) житлових будинків, садових, дачних бу-
динків, господарських (присадибних) будівель і 
споруд, громадських будинків та будівель і спо-
руд сільськогосподарського призначення І та ІІ 
категорій складності, які збудовані без дозволу 
на виконання будівельних робіт, затверджений 
наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 24 квітня 2015 року № 79 
(далі – Порядок), який запроваджує так звану 
будівельну амністію та який є чинним на сьогод-
нішній день.

Порядок встановлює процедуру та умови 
прийняття в експлуатацію збудованих без до-
зволу на виконання будівельних робіт і прове-
дення технічного обстеження:

індивідуальних (садибних) житлових будин-
ків, садових, дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, збудованих 
у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 
2011 року;

- збудованих у період до 12 березня 2011 
року:

- громадських будинків I і II категорій склад-
ності;

- будівель і споруд сільськогосподарського 
призначення I і II категорій складності.

Механізм прийняття в експлуатацію об’єктів 
передбачає 2 етапи: 

– проведення технічного обстеження (розділ 
2 Порядку).

– прийняття в експлуатацію об’єктів (розділ 3 
Порядку).

Передбачено дві процедури прийняття в 
експлуатацію об’єктів: загальну та спрощену. 
Остання застосовується для індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею до 300 м2, а також 
господарських будівель і споруд загальною 
площею до 100 м2.

Разом з тим, слід відмітити, що об’єкт не 
може бути прийнятий в експлуатацію згідно з 
цим Порядком у разі наявності відхилень від ви-
мог державних будівельних норм, визначених 
такими нормами як недопустимі (заборонені). 
Отже, якщо такі відхилення будуть мати місце, 
їх спочатку слід усунути.

Проте, хоч даний Порядок на сьогодні і є 
чинним, його практичне використання є немож-
ливим, оскільки пункт 9 розділу 5 «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності дозвільний» чітко вста-
новлює термін, до якого орган державного ар-
хітектурно-будівельного контролю безоплатно 
протягом 10 робочих днів з дня подання заяви 
власниками (користувачами) земельних діля-
нок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збу-
довані без дозволу на виконання будівельних 
робіт, за результатами технічного обстеження 
приймає їх в експлуатацію, а семе до 31 грудня 
2015 року.

На сьогоднішній день у Верховній Раді Укра-
їни зареєстровано проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України “Про регу-
лювання містобудівної діяльності” щодо про-
довження терміну прийняття в експлуатацію 
об’єктів будівництва, збудованих без дозволу 
на виконання будівельних робіт», положеннями 
якого передбачається продовження так званої 
будівельної амністії до 31 грудня 2018 року. 

Крім зазначеного порядку, законодавець у 
статті 376 Цивільного кодексу України передба-
чає також можливість легалізації самочинного 
будівництва у судовому порядку у випадках, 
якщо самочинне будівництво здійснено особою 
на земельній ділянці, що не була їй відведена 
для цієї мети за умови надання земельної ді-
лянки у встановленому порядку особі під уже 
збудоване нерухоме майно, а також у випадку 
вимоги власника земельної ділянки визнати 
право власності на самочинне будівництво збу-
доване на ній, якщо це не порушує права інших 
осіб. 

Також, слід відмітити, що Постановою Пле-
нуму № 6 визначено, що право власності у по-
рядку, передбаченому частиною третьою статті 
376 Цивільного кодексу України, може бути ви-
знано лише на новозбудоване нерухоме майно 
або нерухоме майно, яке створено у зв’язку зі 
знесенням попередньої будівлі та відповідно до 
будівельних норм і правил є завершеним будів-
ництвом.

Визнання права власності на незавершений 
об’єкт самочинного будівництва не допускаєть-
ся, оскільки це суперечить змісту як частини 
третьої статті 376, так і статті 331 Цивільного 
кодексу України. Начальник Головного 

територіального управління юстиції
 у Чернігівській області

Олег Трейтяк

Для запровадження європейських стандартів захисту прав власності, 
економічних інтересів громадян та інвесторів Урядом України проводить-
ся низка реформ та вносяться зміни до діючого законодавства щодо 
здійснення контролю у сфері державної реєстрації. 

В жовтні 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та захисту прав власності» було внесено від-
повідні зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, а також до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення та Кримінального кодексу України. 

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 
року № 990 затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держав-
ної реєстрації, який визначає процедуру здійснення Мін’юстом контролю 
за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, Міністерство юстиції України здійснюватиме контроль за діяльніс-
тю суб’єктів державної реєстрації та державних реєстраторів не тільки 
при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 
реєстрації, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань та Державному реєстрі речових прав на неру-
хоме майно. 

Таким чином, для здійснення контролю за діяльністю у сфері держав-
ної реє страції прав законодавством передбачено проведення Міністер-
ством юстиції України таких заходів:

- розгляд скарг, поданих відповідно до Закону України “Про звернення 
громадян”, і обґрунтованих подань територі   альних органів Міністерства 
юстиції України;

-  розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстра-
тора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Міністер-
ства юстиції України, що здійснюється постійно діючими комісіями Мініс-
терства юстиції України та його територіальних органів;

- моніторинг реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань; 

- проведення камеральних перевірок де    ржавних реєстраторів чи 
суб’єктів державної реєстрації.

Моніторинг реєстраційних дій в реєстрах проводиться з метою вияв-
лення порушень порядку державної реєстрації прав державними реє-
страторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації 
прав. Під моніторингом реєстраційних дій розуміють комплекс організа-
ційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань) заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевір-
ку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, 

державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, уповноваженими особами суб’єктів держав-
ної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій.

Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реє-
стрів за такими критеріями:

1) порушення строків, визначених Законами;
2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;
3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для 

державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
5) скасування (видалення) записів з реє стрів;
6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визна-

чені Мін’юстом.
У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону Укра-

їни “Про звернення громадян” і обґрунтованих подань територіальних 
органів Міністерства юстиції України чи за результатами моніторингу 
реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації 
проводиться камеральна перевірка державних реєстраторів чи суб’єктів 
державної реєстрації прав.

Камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Міністерства 
юстиції України, що в обов’язковому порядку розміщується на офіційному 
веб-сайті, копія наказу про проведення камеральної перевірки надсила-
ється державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації.

У разі якщо в результаті проведеної перевірки державних реєстрато-
рів чи суб’єктів державної реєстрації прав виявлено прийняття такими 
державними реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації прав 
рішень з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав 
та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юс-
тиції України негайно  повідомляє про це правоохоронні органи для вжит-
тя необхідних заходів, а також заінтересованих осіб.

 За результатами проведення перевірок державних реєстраторів чи 
суб’єктів державної реєстрації прав Міністерство юстиції України у разі 
виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними ре-
єстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації 
прав приймає вмотивоване рішення про:

1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваже-
ної особи суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;

2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої осо-
би суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;

3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реє-
стратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав;

4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мініс-
терстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право 
на зайняття нотаріальною діяльністю;

5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації прав.
Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення

діяльності комісії з розгляду скарг Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 

Тетяна Фролова 

Самочинне будівництво та порядок його легалізації

Заходи контролю Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації
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Відібрання дитини як спосіб захисту прав та 
законних інтересів є досить специфічним, оскіль-
ки насамперед стосується захисту прав дитини. 

Конвенція ООН про права дитини гарантує, що 
дитина не розлучається з батьками всупереч їх 
бажанню, за винятком випадків, коли компетентні 
органи визначають, що таке розлучення необхід-
не в якнайкращих інтересах дитини. Таке визна-
чення може бути необхідним у тому чи іншому 
випадку, наприклад, коли батьки жорстоко пово-
дяться з дитиною або не піклуються про неї, або 
коли батьки проживають окремо і необхідно при-
йняти рішення щодо місця проживання дитини. 

Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу 
України, якщо мати та батько, які проживають 
окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них 
буде проживати малолітня дитина, спір між ними 
може вирішуватися органом опіки та піклування 
або судом. 

Якщо орган опіки та піклування або суд ви-
знав, що жоден із батьків не може створити ди-
тині належних умов для виховання та розвитку, 
на вимогу баби, діда або інших родичів, залуче-
них до участі у справі, дитина може бути переда-
на комусь із них. 

Якщо дитина не може бути передана жодній із 
цих осіб, суд на вимогу органу опіки та піклуван-
ня може постановити рішення про відібрання ди-
тини від особи, з якою вона проживає, і передан-
ня її для опікування органу опіки та піклування. 

Частиною першою статті 162 цього Кодек-
су визначено, що якщо один з батьків або інша 
особа самочинно, без згоди другого з батьків чи 
інших осіб, з якими на підставі закону або рішен-
ня суду проживала малолітня дитина, або дитя-
чого закладу (установи), в якому за рішенням 
органу опіки та піклування або суду проживала 
дитина, змінить її місце проживання, у тому числі 
способом її викрадення, суд за позовом заінте-
ресованої особи має право негайно постановити 
рішення про відібрання дитини і повернення її за 
попереднім місцем проживання. 

Примусове виконання рішення про відібрання 
дитини здійснюється органами державної вико-
навчої служби в порядку, визначеному Законом 
України «Про виконавче провадження» на під-
ставі виконавчих листів, що видаються судами. 

Відповідно до частини першої статті 18 зазна-
ченого Закону державний виконавець зобов’яза-
ний вживати передбачених цим Законом заходів 
щодо примусового виконання рішень, неупере-
джено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі 
вчиняти виконавчі дії.

Порядок виконання рішення про відібрання 
дитини встановлено статтею 64 Закону України 
«Про виконавче провадження». 

Під час примусового виконання рішення суду 
про відібрання дитини обов’язковою умовою для 
проведення виконавчих дій є присутність особи, 
якій дитина передається на виховання, та пред-
ставників органів опіки та піклування. 

У випадках, коли боржник не виконує рішення 
суду, застосовуються процедури примусового 
виконання рішення суду. Зокрема, державний 
виконавець може звернутися до суду з заявою 
про поміщення дитини в дитячий або лікуваль-
ний заклад. 

У разі, відсутності відомостей про місце про-
живання, перебування чи місцезнаходження 
боржника – фізичної особи, а також дитини за 
виконавчими документами про відібрання дити-
ни, державний виконавець звертається до суду 
з поданням про винесення ухвали про розшук 
боржника або дитини. Розшук боржника – фі-
зичної особи або дитини здійснюють органи вну-
трішніх справ. 

У разі якщо боржник перешкоджає виконанню 
рішення про відібрання дитини, до нього застосо-
вуються заходи, передбачені законом. 

Так, відповідно до частини другої статті 76 За-
кону України «Про виконавче провадження» за 
наявності ознак кримінального правопорушення 
в діях особи, яка умисно перешкоджає виконан-
ню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги 

закону про виконавче провадження, виконавець 
складає акт про порушення і звертається до ор-
ганів досудового розслідування з повідомленням 
про вчинення кримінального правопорушення.

Слід зазначити, що відповідно до частини 5 
розділу ІХ Інструкції з організації примусового 
виконання рішень, затвердженої наказом Мініс-
терства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 29.09.2016 № 2832/5), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за № 
1302/29432, при виконанні рішення про відібран-
ня дитини не допускається застосовувати до ди-
тини заходи фізичного впливу. 

Окремо слід звернути увагу на порядок ві-
дібрання дитини та повернення її до іноземної 
держави. 

Механізм взаємодії органів виконавчої влади у 
процесі вирішення відповідно до Конвенції про ци-
вільно-правові аспекти міжнародного викрадення 
дітей 1980 року питань повернення до України 
або з України до іноземної держави дитини, яка 
незаконно вивезена (переміщена) або утримуєть-
ся будь-якою особою, та забезпечення реалізації 
права доступу до дитини, якщо такі дії порушують 
права іншої особи на опіку (піклування) над дити-
ною і не містять складу злочину визначає Порядок 
виконання на території України Конвенції про ци-
вільно-правові аспекти міжнародного викрадення 
дітей, затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.07.2006 № 952. 

Відповідно до зазначеного Порядку приму-
сове виконання рішення суду про зобов’язання 
боржника повернути дитину здійснюється в по-
рядку, встановленому Законом України «Про 
виконавче провадження». 

Головний спеціаліст відділу
організації та контролю за виконанням

рішень управління державної виконавчої
служби Головного територіального 

Управління юстиції у Чернігівській області 
Наталія Сетченко

За загальним правилом законодавства державна реєстрація речових 
прав на нерухомість проводиться незалежно від місцезнаходження нерухо-
мого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя, а державна реєстрація юридичних осіб, громадських форму-
вань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців 
проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи 
в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Однак, в зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя, а також деяких територій Донецької та Луганської 
областей, з метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів влас-
ників та інших правонабувачів нерухомого майна, а також юридичних осіб і 
фізичних осіб-підприємців, Міністерством юстиції України було прийнято де-
кілька нормативних актів.

Так, наказом Мін’юсту від 28 березня 2016 року № 898/5 «Про врегулю-
вання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на неру-
хоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» 
було дозволено проводити державну реєстрацію права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно, що розташоване в межах території Авто-
номної Республіки Крим, міста Севастополя, а також тимчасово окупованої 
території Донецької та Луганської областей, незалежно від місцезнаходжен-
ня такого майна по всій території України.

Також 25 листопада 2016 року було прийнято наказ Міністерства юстиції 
України від № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною 
реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміні-
стративно-територіальних одиниць», який дозволив здійснювати державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем 
проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севасто-

поля, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії 
зіткнення в Донецькій та Луганській областях, незалежно від їх місцезнахо-
дження/місця проживання в межах України.

Крім того, вищевказаними наказами Мін’юсту було визначено, що ведення 
реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомості та бізнесу, розташо-
ваних в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, забезпечує Головне 
територіальне управління юстиції у Херсонській області, а ведення реєстра-
ційних справ у паперовій формі щодо нерухомості, яка знаходиться в межах 
тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, та реєстра-
ційних справ щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/міс-
цем проживання яких є населені пункти, в яких органи державної влади тим-
часово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані 
на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюють відповідно до 
компетенції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та 
Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

Окремо слід зазначити, що Перелік населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затвердже-
но розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року 
№ 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та пе-
реліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення».

Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та 
підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління держав-

ної реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Світлана Федчун

Право займатися підприємницькою діяльністю, яку не заборонено за-
коном, має фізична особа, що наділена повною цивільною дієздатністю. 
Відповідно до цивільного законодавства повну цивільну дієздатність має 
фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років. 

 Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умо-
ви її державної реєстрації в порядку, встановленому ст. 18 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV. 

 За наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника 
або органу опіки та піклування, повна цивільна дієздатність може бути 
надана фізичній особі, яка досягла 16 років та бажає займатися підпри-
ємницькою діяльністю. У цьому разі фізична особа набуває повної цивіль-
ної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. У разі 
припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна 
цивільна дієздатність зберігається.

 Отже, для державної реєстрації підприємцем фізичної особи, яка досяг-
ла 16 років, подаються наступні документи:

- заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
- заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткуван-

ня та/ або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника по-
датку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і мит-
ної політики, - за бажанням заявника;

- нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або пі-
клувальника чи органу опіки та піклування. 

Заява та документи для державної реєстрації фізичної особи-підприєм-
ця можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

 Державна реєстрація може проводитись за заявою у паперовій формі 
шляхом звернення безпосередньо до суб’єкта державної реєстрації, нота-
ріуса, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України або тимчасове 
посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або 

посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимча-
сове проживання. У разі подання документів представником додатково по-
дається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Документи подаються особисто заявником або поштовим відправлен-
ням, заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подан-
ня заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність 
підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Також для реєстрації фізичної особи-підприємцем особа може зверну-
тися до фронт-офісів, де уповноважена особа такого фронт-офісу здійс-
нює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, 
здійснення яких покладається на уповноважену особу суб’єкта державної 
реєстрації, нотаріуса.

Крім того, відповідно до чинного законодавства документи про державну 
реєстрацію фізичної особи як підприємця можна подати і в електронному 
вигляді за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного 
реєстру на порталі електронних сервісів. Заява формується заявником у 
електронній формі з обов’язковим долученням до неї електронних копій 
оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом ска-
нування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заяв-
ником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою 
програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру. Заява та доку-
менти для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’яз-
ковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису. 
Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців здійснюється безкоштовно. 

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реє-
страції та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

 Катерина Задорожна

До уваги батьків! 
Послуга з реєстрації місця проживання 

дитини стала простішою
 Звертаємо Вашу увагу, що за бажанням батьків чи 

одного з них або інших законних представників доку-
менти для реєстрації місця проживання новонародже-
ної дитини, крім органів реєстрації, у тому числі цен-
трів надання адміністративних послуг, можуть бути по-
дані й до відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану або працівників відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану, які проводять державну реє-
страцію народження дітей безпосередньо в пологових 
будинках або акушерсько-гінекологічних відділеннях 
місцевих закладів охорони здоров’я, де приймаються 
пологи, під час проведення державної реєстрації на-
родження дитини. 

Нагадуємо нашим шановним батькам, що вони або інші 
законні представники зобов’язані зареєструвати місце про-
живання новонародженої дитини протягом трьох місяців з 
дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця 
проживання здійснюється відповідно до Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні» та Правил реєстрації місця проживання.

Проводиться реєстрація місця проживання дитини за 
місцем проживання її батьків/одного з батьків або ж закон-
них представників.

Пам’ятайте, що у разі реєстрації місця проживання бать-
ків за різними адресами, місце проживання дитини реє-
струється за місцем проживання одного з батьків за пись-
мовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка 
приймає заяву, або на підставі засвідченої в установлено-
му порядку письмової згоди другого з батьків (крім випад-
ків, коли місце проживання дитини визначено відповідним 
рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). 
А от реєстрація місця проживання особи за заявою закон-
ного представника здійснюється за згодою інших законних 
представників.

З’ясуємо, які ж саме документи треба подати для реє-
страції місця проживання новонародженої дитини до відді-
лів державної реєстрації актів цивільного стану? Для цього 
Вам треба буде подати: 

- письмову заяву про реєстрацію місця проживання ма-
лолітньої дитини за формою згідно з додатком 7 Порядку 
реєстрації місця проживання, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207;

- паспорти батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- квитанцію про сплату адміністративного збору (розмір 

цього збору складає після 1 грудня 2016 року 13,60 грн. 
(реквізити рахунків, на які сплачується збір можна отрима-
ти у відповідному відділі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану);

- копію витягу про державну реєстрацію народження із 
зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України – це в разі 
подання документів для реєстрації місця проживання дітей 
одинокими матерями. 

Треба вказати, що у разі подання заяви представником 
особи, крім зазначених документів, додатково необхідно 
ще подати:

- документ, що посвідчує особу представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як 

представника, крім випадків, коли заява подається закон-
ним представником дитини – батьками (усиновлювачами).

При цьому, треба буде визначитися з порядком отри-
мання відповідної довідки про реєстрацію місця проживан-
ня Вашого любого малюка. Варіантів її отримання три: 

1) за Вашим бажанням, оформлену відповідним орга-
ном реєстрації місця проживання, вказану довідку, Ви змо-
жете отримати безпосередньо у відділі державної реєстра-
ції актів цивільного стану;

2) або ж, за Вашим бажанням, ця довідка може бути 
отримана Вами безпосередньо у відповідному органі реє-
страції місця проживання, центрі надання адміністративних 
послуг;

3) або ж, знову таки за Вашим бажанням, довідка про 
реєстрацію місця проживання може бути надіслана Вам 
особисто органом реєстрації місця проживання рекомен-
дованим листом поштою.

Який саме варіант отримання довідки Вам до вподоби 
– треба обов’язково вказати при заповненні заяви про реє-
страцію місця проживання малолітньої дитини.

Надалі працівники відділів державної реєстрації ак-
тів цивільного стану, після перевірки всіх вказаних доку-
ментів, правильності заповнення заяви та її реєстрації у 
встановленому порядку, відповідно до пункту 20 Правил 
реєстрації місця проживання, передають цю заяву до від-
повідного органу реєстрації місця проживання.

 Необхідно зазначити, що коли місце проживання ма-
лолітньої дитини реєструється у будинку індивідуальної 
житлової забудови, проставлення штампа реєстрації місця 
проживання у будинковій книзі може бути здійснено лише 
органом реєстрації місця проживання одночасно із вида-
чею довідки про реєстрацію місця проживання під час її 
отримання безпосередньо в органі реєстрації місця прожи-
вання, або шляхом звернення до органу реєстрації місця 
проживання після отримання довідки про реєстрацію місця 
проживання у відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану. 

Шановні батьки!
Щиро запрошуємо Вас скористатися можливістю отри-

мати свідоцтво про народження та подати заяву про ре-
єстрацію місця проживання новонародженої дитини без-
посередньо в закладі охорони здоров’я, де приймаються 
пологи, або у відділах державної реєстрації актів цивіль-
ного стану нашої області. Заощаджуйте свій дорогоцінний 
вільний час та використовуйте його на своїх бажаних лю-
бих малюків!!!

Заступник начальника відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління державної 

реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Олена Ющенко

Проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу, що розташовані в межах 
територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Як неповнолітня особа може стати підприємцем

Порядок примусового виконання рішень про відібрання дитини
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Графік проведення «гарячої» телефонної лінії керівництвом Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області у лютому 2017 року

27 лютого 2017 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 начальни-
ка головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управ-
ління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області –
П’ятниця Сергій Миколайович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-99.

АНАЛІЗ СКАРГ ТА ЗАЯВ ГРОМАДЯН, ЯКІ НАДІЙШЛИ 
ДО ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

ПРО РОБОТУ ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ У 2016 РОЦІ

У 2016 році Міністерством юстиції України виконано усі заплановані заходи щодо за-
вершення розпочатих у минулих роках ініціатив та запуску нових реформ.

Про це сьогодні йшлося під час прес-конференції керівництва Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області, Академії державної пенітенціарної 
служби та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області.

За словами начальника Головного територіального управління юстиції Олега Трей-
тяка, реалізація низки проектів, ініційованих Мін’юстом у попередніх роках, направлена, 
насамперед, на спрощення життя українців.

Представників місцевих ЗМІ поінформовано про пілотні проекти Мін’юсту у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, що відзначились своєю ефективністю. Це й 
можливість здійснити реєстрацію народження дитини безпосередньо у пологових будин-
ках, одночасно подавши заяву на реєстрацію місця проживання дитини; одружитися за 
одну добу (до речі, скоро ця послуга буде доступна і в Чернігові); подати документи для 
проставлення апостиля, не витрачаючи час на поїздки до Києва.

Йшлося також і про роботу з покращення бізнес-клімату в країні, відмови від повно-
важень у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, удосконалення системи 
надання безоплатної правової допомоги населенню, функціонування он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції, реформування системи примусового виконання рішень та рефор-
мування пенітенціарної системи, оновлення кадрового потенціалу органів юстиції.

Реформи, розпочаті Мін’юстом у 2016 році, будуть продовжені і у цьому році.

На прес-конференції підсумували результати роботи у 2016 році

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної 
правової допомоги створюється для надання органами вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади, місцевими 
органами виконавчої влади безоплатної первинної правової 
допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України. 
Тобто, отримати таку допомогу має право не лише громадя-
нин України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, 
біженці чи особи, які потребують додаткового захисту.

Основною метою діяльності громадської приймальні є 
сприяння забезпеченню правового захисту конституційних 
прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої вла-
ди, належної реалізації Закону України «Про безоплатну пра-
вову допомогу». 

Громадська приймальня здійснює такі види правової до-
помоги: надання правової інформації; надання консультацій і 
роз’ясне нь з правових питань; складення заяв, скарг та інших 
документів правового характеру (крім документів процесуаль-
ного характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу 
особи до вторинної правової допомоги та медіації. 

У Чернігівській області при Головному територіальному 
управлінні юстиції працює громадська приймальня з надання 
безоплатної первинної правової допомоги. Роботу громад-
ської приймальні забезпечує, організовує та контролює за-
відувач громадської приймальні. Прийом осіб, які потребують 
безоплатної первинної правової допомоги, проводиться щові-
вторка та щочетверга з 10-00 до 16-00.

Інформація про роботу громадської приймальні висвітлю-
ється у засобах масової інформації, на веб - сайті Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівсь кій області, на 
інформаційних стендах, місцевих органів  виконавчої влади, 
територіальних органів центральних органів виконавчої вла-
ди, підприємств, установ та організацій.

Для забезпечення ефективної роботи громадської при-
ймальні залучаються спеціалісти Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області, а також, за умови 
згоди, спеціалісти міс цевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування для організації розгляду питань, 
до компетенції яких належать питання, порушені особою, що 
звернулася. 

Управлінням юстиції здійснюється робота із забезпечення 
надання безоплатної первинної правової допомоги громадя-
нам України, які переміщуються з тимчасово окупованої тери-
торії та районів проведення антитерористичної операції, через 
мережу громадських приймалень. У 2016 році в громадській 
приймальні Головного територіального управління юстиції на-
дано 273 консультації.

Протягом 2016 року до громадської приймальні Головно-
го територіального управління юстиції звернулось 3 особи з 
Донецької області та 4 особи з Луганської області, яким було 
надано 12 правових консультацій. Звернення стосувались на-
дання роз’яснень з питань оформлення спадщини, що знахо-
диться на тимчасово окупованій території, надання витягів з 
державного реєстру актів цивільного стану громадян, поряд-
ку оформлення державної допомоги соціального характеру, 
стягнення аліментів та державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень. 

При громадській приймальні Головного територіального 
управління юстиції діє телефонна «гаряча лінія» для грома-
дян, які проживають у віддалених населених пунктах та не 
мають фізичної змоги звернутись за місцезнаходженням при-
ймальні. Протягом 2016 року було надано 93 консультації в 
режимі роботи телефонної «гарячої лінії».

Крім того, працівники Головного територіального управлін-
ня юстиції беруть участь у роботі 2 громадських приймалень 
інших установ і організацій. У 2016 році спеціалістами Голов-
ного територіального управління юстиції надано 124 консуль-
тації у громадській приймальні Чернігівської обласної наукової 
бібліотеки ім. В.Г. Короленка та при Чернігівському обласному 
військовому комісаріаті.

У громадській приймальні Чернігівської обласної наукової 
бібліотеки ім. В.Г. Короленка надається безоплатна первинна 
правова допомога спільно з державним нотаріусом, студен-
тами-консультантами юридичної клініки „Adiutorium” Чернігів-
ського національного технологічного університету, спеціаліс-
тами відділення Національної служби посередництва і при-
мирення в Чернігівській області та Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Прийом громадян відбувається за попереднім записом кож-
ного другого та четвертого четверга місяця з 15-00 до 16-30. 
У 2016 році працівниками управління юстиції надано 105 кон-
сультацій. 

Для набуття військовозобов’язаними знань про свої права 
та обов’язки, соціальний та правовий захист 20 квітня 2016 
року підписано тристоронню угоду про співпрацю між Го-
ловним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській 
області, Чернігівським обласним військовим комісаріатом та 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. В рамках укладеного меморанду-
му прийом військовослужбовців та надання їм безкоштовних 
правових консультацій відбувається щомісяця кожної першої 
та третьої середи з 10-00 до 12-00 у приміщенні Регіональної 
приймальні Міністра оброни України при Чернігівському об-
ласному військовому комісаріаті. У 2016 році надано 19 кон-
сультації. 

З метою надання безоплатної первинної правової допомо-
ги військовослужбовцям/працівникам Збройних сил України, 
членам їх сімей та особам, звільненим з військової служби, у 
тому числі особам, які є учасниками антитерористичної опера-
ції на території Донецької та Луганської областей; проведення 
комплексу правопросвітницьких заходів, спрямованих на за-
хист їх конституційних прав, свобод та інтересів 8 грудня 2016 
року підписано Меморандум про взаємодію між Північним те-
риторіальним юридичним управлінням Міністерства оборони 
України та Головним територіальним управлінням юстиції у 
Чернігівській області. Взаємодія відбуватиметься за такими 
напрямами: надання безоплатної первинної правової допомо-
ги військовослужбовцям; забезпечення проведення спільних 
правоосвітніх заходів з правових питань; надання безоплат-
них консультацій військовослужбовцям з питань, що належать 
до компетенції сторін; надання роз’яснень положень військо-
вого, трудового, земельного, кримінального, цивільного, ад-
міністративного законодавства; впровадження нових форм 
співпраці для підготовки спільних пропозицій щодо вдоскона-
лення законодавства з питань забезпечення державних соці-
альних гарантій для військовослужбовців; здійснення заходів, 
пов’язаних із посиленням військово-патріотичного виховання 
і підвищення престижу військової служби у суспільстві; роз-
робка методичних матеріалів на актуальні правові теми тощо.

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігів-
ській області здійснюється участь у роботі виїзного консуль-
тативного пункту. Проведено 13 виїздів консультативного 
пункту Головного територіального управління юстиції до Борз-
нянського районного управління юстиції, Улянівської сільської 
ради Чернігівського району, Прилуцького міськрайонного від-
ділу державної виконавчої служби, м. Мена (відділи ДРАЦС та 
ДВС, Центр надання адміністративних послуг, місцевий центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги), смт Ку-
ликівка (районна державна адміністрація), смт Срібне (район-
ний відділ ДВС), смт Талалаївка (районний відділ ДВС), смт 
Варва (бюро правової допомоги), м. Сновськ (бюро правової 
допомоги), м. Корюківка (районна державна адміністрація), 
смт Гончарівське (Будинок офіцерів, 1-а танкова бригада), а 
також 2 виїзди до Чернігівської виправної колонії № 44. За-
гальна кількість консультацій - 65. 

Начальник Управління реєстрації нормативно-право-
вих актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції 
у Чернігівській області 

Людмила Кузьміна 

На виконання наказу Міністерства юстиції 
України від 18 лютого 2011 року №568/5 «Щодо 
забезпечення системної інформаційно-роз’ясню-
вальної роботи стосовно цілей, змісту та ме-
ханізму реалізації реформ у сферах діяльності 
Міністерства юстиції та його територіальних 
органів, а також рішень Уряду, спрямованих на 
розв’язання актуальних проблем соціально-еко-
номічного розвитку» проводиться систематична 
інформаційно-роз’яснювальна робота у засобах 
масової інформації. В цілому це інформаційні 
статті, повідомлення, роз’яснення та консультації, 
які висвітлюються на обласному радіо, телеба-
ченні, публікуються у газетах (9 газет місцевої 
та загальнодержавної сфери розповсюдження). 
Станом на 30 грудня 2016 року спеціалістами 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області проведено 301 виступ (96 
виступів – по телебаченню, 76 виступів – на радіо 
та 129 публікацій – у газетах). 

Розгляд заяв (клопотань), скарг та особистий 
прийом громадян є важливою ділянкою роботи 
Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, засобом отримання ін-
формації про недоліки в роботі територіальних 
управлінь юстиції та дієвим засобом реалізації 
конституційних прав громадян.

Забезпечення всебічного, неупередженого, 
об’єктивного, своєчасного розгляду звернень 
громадян та порушених в них питань, оперативне 
їх вирішення, задоволення прав та законних ін-
тересів громадян знаходиться під контролем на-
чальника Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, його заступників, 
начальників структурних підрозділів Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області.

Особлива увага приділяється повторним та 
обґрунтованим зверненням, вивченню причин і 
умов їх надходження та усуненню причин, що їх 
породжують.

З метою попередження повторних та обґрун-
тованих звернень громадян та неухильного ви-
конання норм Закону України «Про звернення 
громадян», зокрема, створення умов для участі 
заявників у розгляді їх звернень, надання мож-
ливості ознайомлення з матеріалами перевірок 
відповідних звернень Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області впро-
ваджується практика запрошення заявників до 
розгляду їх звернень, в основному повторних. 
Так, наказом Головного управління юстиції у 
Чернігівській області №539/1 від 19 листопада 
2008 року створено відповідну робочу групу. У 
2016 році за результатами розгляду повторних 
та обґрунтованих звернень 06 січня, 06 квітня, 
08 липня та 06 жовтня 2016 року були проведені 
засідання відповідної робочої групи. 

Контроль за строками виконання звернень 
громадян покладений на відділ організаційної ро-
боти, документування та контролю Головного те-
риторіального управління у Чернігівській області.

З метою надання правової допомоги грома-
дянам України в реалізації наданих їм консти-
туційних прав та сприяння організації роботи 
по розгляду звернень громадян в приміщеннях 
структурних підрозділів Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області 
оформлені інформаційні стенди, на яких розмі-
щені графіки прийому громадян керівництвом 
Міністерства юстиції України та його структурни-
ми підрозділами, керівництвом Головного тери-
торіального управління юстиції та керівництвом 
структурних підрозділів; графік проведення „га-
рячої” телефонної лінії на 2016 рік, витяги з За-
конів України “Про звернення громадян”; витяги з 
законодавства щодо легалізації об’єднань грома-
дян та зразки інших документів.

Громадською приймальнею Головного терито-
ріального управління юстиції було надано право-
ву допомогу 555 громадянам.

За звітний період до керівництва Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області на особистому прийомі звернулося 
39 громадян. 

Відповідно до Інструкції про порядок розгляду 
звернень та особистого прийому громадян у Мі-
ністерстві юстиції України, в установах та органі-
заціях, що належать до сфери його управління, 
ведуться журнали обліку особистого прийому 
громадян. Звернення, надіслані з Міністерства 
юстиції України та інших органів, із зазначени-
ми термінами розгляду, ставляться на контроль 
виконання та заносяться до реєстраційно - кон-
трольних карток. 

За 2016 рік до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області на-

дійшло 874 звернення (804 звернення за 2015 
рік).

Серед загальної кількості звернень, що на-
дійшли до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області за вказаний 
період, розглянуто 16 повторних звернень (11 
звернень з питань вирішення Управлінням дер-
жавної виконавчої служби, 2 повторні звернення 
з питань державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, 1 повторне звернення з питань 
банкрутства, 1 повторне звернення по наданню 
роз’яснень та 1 повторне звернення з питань но-
таріату).

За звітний період до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області 
з Міністерства юстиції України надійшло 123 
звернення громадян, від інших органів – 79, від 
заявників – 317, з Урядової «гарячої» лінії - 354 
звернення.

Більшість звернень, що надходять до Голов-
ного територіального управління юстиції, відно-
сяться до компетенції вирішення управлінням 
державної виконавчої служби – 609 звернень. 
(2015 рік - 614 звернень). 

За звітний період до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області 
надійшли 79 заяв та 14 скарг з питань органі-
зації роботи нотаріату, загалом 93 звернення. В 
основному звернення стосувалися роз’яснення 
законодавства при вчиненні окремих нотаріаль-
них дій. 

До відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Управління реєстрації Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській 
області надійшло 26 звернень (2015 рік – 21 
звернення). 

Звернення, що надходять до Управління ре-
єстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області, 
складають заяви з проханням роз’яснити норми 
чинного законодавства, таких звернень за звіт-
ний період 2016 року надійшло 20. 

З питань державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно надійшло 52 звернення.

Із загальної кількості звернень громадян, які 
надійшли до Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області протягом 
звітного періоду 2016 року обґрунтованим було 
визнано 1 звернення, що відноситься до компе-
тенції вирішення Управлінням державної вико-
навчої служби. 

Так, в ході розгляду звернення Процької А.В. 
від 09.03.2016 №П-132 щодо втрати матеріалів 
виконавчого провадження з виконання виконав-
чого листа № 2/750/559/15, виданого 12.02.2013 
Деснянським районним судом м. Чернігова, про 
стягнення з Процького О.М. на її користь алі-
ментів у розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку 
щомісячно на утримання неповнолітньої дитини 
встановлено наступне.

На виконанні у старшого державного вико-
навця Центрального відділу державної виконав-
чої служби Чернігівського міського управління 
юстиції Качури В.В. (по дільниці № 20) пере-
бував виконавчий лист № 2/750/559/15, вида-
ний 12.02.2013 Деснянським районним судом 
м. Чернігова, про стягнення з Процького О.М. на 
користь Процької А.В. аліментів у розмірі 1/3 ча-
стини всіх видів заробітку щомісячно на утриман-
ня неповнолітньої дитини, виконавче проваджен-
ня щодо якого відкрито 18.02.2013 та по якому 
останнім вчинялись виконавчі дії.

За результатами розгляду звернення Проць-
кої А.В. за неналежне виконання своїх посадових 
обов’язків до старшого державного виконавця 
Центрального відділу державної виконавчої 
служби Чернігівського міського управління юс-
тиції Качури Володимира Володимировича було 
застосовано захід дисциплінарного впливу у ви-
гляді затримки в присвоєнні чергового рангу на 
2 місяці.

На всі звернення Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області в 
межах терміну розгляду, встановленого статтею 
20 Закону України “Про звернення громадян”, на-
дані письмові відповіді – роз’яснення чи рекомен-
дації з обов’язковим посиланням на норми зако-
нодавства, з тим, щоб юридична необізнаність 
не була використана їм на шкоду та роз’яснено 
порядок звернення у відповідні установи або по-
рядок оскарження дій або бездіяльності органів 
управління.
Відділ організаційної роботи, документування 
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