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Ірина Садовська: законопроект #РейдерствоСтоп 
спрямований на покращення інвестиційного 

клімату в країні

На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

На Чернігівщині вже третє місто бере участь у 
проекті  «Шлюб за добу»

3 грудня 2018 року в Корюківці перша пара молодят одружилася за скороче-
ною процедурою. Шлюбна церемонія  Дениса і Валентини, які стали на рушник 
щастя, пройшла в туристично-готельному комплексі «Бреч».

З привітаннями до щасливої пари звернулась Ірина Дубиківська, начальник Управ-
ління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації 
та нотаріату Міністерства юстиції України. «Це одне з найважливіших подій у житті 
- день створення вашої родини. Нехай ваша сім’я завжди була щасливою та міцною», 
- побажала вона закоханим.

До привітань приєднались також представники місцевої влади - Корюківський місь-
кий голова Ратан Ахмедов і голова районної державної адміністрації Олексій Мірош-
ниченко.

Олег Трейтяк, очільник Чернігівської юстиції, нагадав, що проект Міністерства юсти-
ції «Шлюб за добу» вже діє у Чернігові та Ніжині. Корюківка – третє місто в області, де 
молодята зможуть одружитися без зайвої бюрократії, не чекаючи місячного строку. В 
цілому з 2 лютого 2017 року на Чернігівщині поєднали свої долі 977 пар.

Кохайтесь і далі! А про документи подбає Мін’юст!

У Палаці урочистих подій відкрили 
сучасний офіс «Open Space»

Відтепер скористатися послугами в сфері державної реєстрації актів цивільного стану через 
систему «Open Space» зможуть чернігівці та гості нашого міста.

Сучасний центр європейського зразка відкрили 3 грудня 2018 року в Чернігівському палаці урочи-
стих подій за участю  заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірини Садов-
ської,  начальника Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної 
реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірини Дубиківської, міського голови Владислава 
Атрошенка та керівника Чернігівської юстиції Олега Трейтяка.

«Маємо сьогодні ювілейне 25 від-
криття сервісу «Open Space» і це означає, що ініціативи Міністерства юстиції працюють 
не на папері, а втілюються в життя», - так відкрила захід Ірина Садовська. За її словами 
новий формат дозволяє відійти від кабінетної роботи, коли люди займають черги і година-
ми чекають прийому.

Ірина Дубиківська відзначила, що раніше відділи ДРАЦС були іншими – закритими, а 
зараз працюють по-новому – без черг і часових затрат. І сьогоднішній відкритий «Open 
Space» працюватиме не для Міністерства юстиції, а саме для громади. Розуміння і під-
тримка місцевої влади з боку Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка і до-
помогли зробити якісний сервіс.

«Відкритий простір надання послуг – це простота, зручність і доступність. Працюємо і 
далі для людей», – підсумував захід Олег Трейтяк. Він особисто пересвідчився у швидкості 
отримання документів через «Open Space» - свідоцтво про народження отримав за лічені 
хвилини.

Відсьогодні всі бажаючі зможуть отримати в найкоротші терміни 14 реєстраційних по-
слуг, зокрема, зареєструвати народження дитини, подати та зареєструвати шлюб і розі-
рвання шлюбу, подати заяву на зміну імені та за потреби отримати всі необхідні документи 
щодо проведених реєстраційних дій. Сплатити послуги стало можливим через термінал і 
вже не потрібно як раніше шукати банківське відділення.

Мій чоловік, коли вип’є, піднімає на мене руку. 
Спершу думала, що цього більше не повторить-
ся, але за останній рік він мене бив мало не що-
місяця. Що мені робити?

Ольга
Перш за все, хочу 

порадити Вам і всім гро-
мадянам, які зазнають 
насильства, в жодному 
разі не мовчати. Агресор 
не одумається і не втихо-
мириться. Чим довше ви 
мовчите про проблему, 
тим більше насильник 
переконується у своїй 
безкарності, й тим біль-
ше у нього розв’язуються 
руки.

Історично склалося, 
що цю проблему в нас намагалися замовчувати, 
адже не хотіли «виносити сміття з хати». За даними 
Міністерства внутрішніх справ, упродовж 2017 року 
до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв та повідо-
млень про домашнє насильство. І це при тому, що 
за статистикою усього лише 10-15% постраждалих 
від домашнього насильства звертаються за допо-
могою. Тому можна лише уявити, скільки реально 
жінок страждають від побоїв. Більше того, за екс-
пертними оцінками, щороку понад 600 жінок в Укра-
їні гинуть через такого роду знущання.

Що зробило Міністерство юстиції для поси-
лення відповідальності агресора?

Ми не могли залишати цю проблему в тому ста-
ні, в якому вона перебувала роками. Тому разом з 
народними депутатами було розроблено й прийнято 
Закон «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству». Він деталізує види насильства, визна-
чаючи фізичне, сексуальне, психологічне та еконо-
мічне. Окрім цього, було внесено зміни до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодек-
сів, які запровадили кримінальну відповідальність 
за домашнє насильство в будь-яких його проявах.

Якого покарання слід очікувати тим, хто вчи-
няє домашнє насильство?

Стосовно кривдника може бути винесено термі-
новий заборонний припис, який зобов’язує залиши-
ти місце проживання (перебування) постраждалої 
особи терміном до 10 днів.

Інші можливі механізми захисту від домашньо-
го насильства – обмежувальний припис, взяття на 
профілактичний облік та проведення профілактич-
ної роботи, а також направлення для проходження 
програми для кривдників. Ці заходи забороняють 
кривдникові мешкати з постраждалою особою в од-
ному приміщенні та будь-яким чином взаємодіяти з 
нею на термін до 6 місяців.

Якщо дії правопорушника будуть кваліфіковані як 
адміністративне правопорушення, то йому на пер-
ший раз загрожує штраф від 170-340 грн, громад-
ські роботи від 30 до 40 годин або ж адміністратив-
ний арешт на строк до 7 діб. У разі вчинення тих са-
мих дій протягом року штраф може сягнути 680 грн, 
тривалість громадських робіт збільшення 60 годин, 
а адміністративний арешт становитиме вже 15 діб.

Також за домашнє насильство передбачена кри-
мінальна відповідальність. У цьому випадку санкції 
значно суворіші, з тюремним ув’язненням. Зокрема, 
особі може бути присуджено громадські роботи на 
строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до 6 мі-
сяців, обмеження волі на строк до 5 років або поз-
бавлення волі на строк до 2 років. Але дані норми 
почнуть діяти з 11 січня 2019 року.

Куди звертатися громадянам, які постражда-
ли від домашнього насильства?

Постраждалі від домашнього насильства можуть 
звернутися до:

уповноважених підрозділів органів поліції, 
загальних та спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб, 
служби у справах дітей за місцем свого прожи-

вання, 
скористатися послугами адвокатів нашої системи 

безоплатної правової допомоги.
Куди звертатися за більш детальними кон-

сультаціями та роз’ясненнями?
Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу 

- телефонуйте до контакт-центру системи безоплат-
ної правової допомоги за номером 0 800 213 103, 
цілодобово та безкоштовно в межах всієї України. 
Там ви зможете отримати консультацію і правовий 
захист.

На доручення Президента України Кабінет міністрів та зокрема 
Міністерство юстиції разом з народними депутатами та провід-
ними бізнес - асоціаціями розробило законопроект під робочою 
назвою #РейдерствоСтоп, спрямований на покращення інвести-
ційного клімату в країні та усунення такого явища, як рейдерство. 
Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань держав-
ної реєстрації Ірина Садовська у своєму відеоблозі.

Вона зазначила, що законопроектом пропонується низка змін, на-
самперед, ліквідація комунальних підприємств. «Така форма здійс-
нення реєстраційних дій себе не виправдала. Найбільша кількість 
скарг, які надходили до Міністерства юстиції, стосувалися саме дій 
державних реєстраторів комунальних підприємств», - зауважила Іри-
на Садовська.

По-друге, всі держреєстратори на 1 січня 2019 року повинні скла-
дати кваліфікаційний іспит. По-третє, планується усунути проблему 
відсутності державних нотаріусів у віддалених регіонах.

Відтепер особа, яка має досвід роботи у сфері вчинення нотаріаль-
них дій та працювала в органах юстиції, місцевого самоврядування 
або була помічником державного нотаріуса, зможе стати державним 
нотаріусом за умови відпрацювання трьох років у віддалених регіонах 
або там, де ускладнений доступ до отримання нотаріальних послуг.

Також відповідно до норм законопроекту 9311 передбачено відчу-
ження частки ТОВ  на підставі нотаріально посвідченого договору, 
або на підставі договору, підписаному електронним кваліфікованим 
підписом сторін даного договору.

«Ми розробили запобіжник такому негативному явищу, як 
аграрне рейдерство. Відтепер особа, яка звертається до держав-
ного реєстратора за посвідченням договору оренди землі, може 
попросити проставити в державному реєстрі галочку. Це означа-
тиме, що всі подальші договори, які укладаються цією особою, 
мають бути нотаріально посвідченими», - пояснила заступник Мі-
ністра.

Ще одним важливим нововведенням, включення якого до зако-
нопроекту єдиноголосно запропонували всі бізнес - асоціації, за 
словами Ірини Садовської, є відхід від сплати 1% приватним нота-
ріусам у вигляді державного мита. Також у законопроекті закладе-
на важлива норма, відповідно до якої малозабезпечені верстви на-
селення, багатодітні родини, учасники антитерористичної операції 
матимуть знижку 50% від сплати державного мита при здійсненні 
реєстрації, якщо громадяни не звільнені від сплати даного мита 
взагалі.

«Хочу окремо наголосити: всі провідні бізнес-асоціації України, а 
саме Американська торгівельна палата в Україні (АСС), Європей-
ська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців (СУП), 
а також Офіс ефективного регулювання BRDO та Офіс Бізнес-ом-
будсмена, підтримали ініційований нами законопроект. Сподіває-
мось, що Верховна Рада якнайшвидше прийме законопроект #Рей-
дерствоСтоп», - наголосила заступник Міністра.

Новини від Міністерства юстиції
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Пільги для працівників, які поєднують  
роботу з навчанням

Протоколювання 
оперативних нарад

В організації роботи органів виконав-
чої влади суттєва роль відводиться опе-
ративним нарадам.

Оперативні наради – ефективний мо-
білізуючий засіб у спрямуванні зусиль 
на реалізацію завдань, які випливають 
з Конституції та Законів України, актів 
Президента України та Кабінету Міні-
стрів України, наказів та вказівок Мініс-
терства юстиції України

До орієнтованого переліку питань, які 
розглядаються на оперативній нараді, 
відносяться:

 виконання планів роботи, затвер-
дження планів роботи на наступний 
період;

звіти працівників про виконання 
службових обов’язків;

факти порушень службової дисципліни;
результати перевірок, аналітичних 

вивчень тощо.
Окреслене коло питань не є вичерп-

ним і може бути розширено за умови, 
що дані питання варті уваги оператив-
них нарад та відносяться до компетенції 
керівника органу виконавчої влади.

На оперативних нарадах необхідно 
обговорювати проекти робочих планів, 
змін і доповнень до них. Недоцільно ви-
носити на оперативні наради питання, 
які потребують розгляду на семінарах 
або при використанні інших форм нав-
чання.

Оперативні наради проводяться що-
тижнево, як правило, на початку тиж-
ня, в понеділок, а також за потребою, 
обумовленою специфікою питань, що 
вимагають обговорення. В інтересах 
забезпечення якісної та плідної роботи 
оперативної наради пропонується роз-
гляд більше 1-2 питань.

Оперативні наради проводяться ке-
рівником органу виконавчої влади, 
який є головуючим,  з керівниками чи 
працівниками структурних підрозділів 
(якщо є необхідність у вирішені окремих 
питань).

Протокол оперативної наради – це 
управлінське рішення керівника, яке 
приймається ним після обговорення 
питань з підлеглими та набуває сили з 
моменту підписання. Протокол оформ-
люється у день проведення наради, і   
питання, що зазнаються у констатуючій 
частині рішення, повинні завжди знахо-
дити своє вирішення у резолютивній.

Не слід допускати неконкретність 
запланованих заходів, їх виконавців та 
термінів виконання. Варто передбачати 
2-3 реальних заходи впливу, із визна-
ченням конкретних термінів та виконав-
ців. Підписуючи протокол, головуючий 
контролює водночас якість його скла-
дення, достовірність поданого матеріа-
лу, повноту та конкретність прийнятого 
рішення.

Передбачено наступні вимоги щодо 
оформлення протоколів оперативних 
нарад:

протокол має бути друкованим та міс-
тити порядковий номер,  інформацію про 
дату, місце проведення, склад її учасни-
ків, розглянуті питання, осіб, які доповіда-
ли, звітували, брали участь в обговорен-
ні нагальних проблем діяльності;

кожне розглянуте нарадою питан-
ня підсумовується рішенням, в якому 
зазначається терміни виконання, без-
посередні виконавці, особи, на яких 
покладено забезпечення контролю за 
виконанням;

виступи, зроблені на нараді, до про-
токолу не вносяться, за   наявності пись-
мових доповідей, інформацій, тез, їх до-
лучають до протоколу в якості додатку;

підписується протокол головуючим та 
особою, яка його вела – секретарем.

Рішення оперативних нарад є об’єк-
том контролю. Від того наскільки своє-
часно, повно та результативно реалі-
зуються заходи, намічені цими рішен-
нями, значною мірою залежить стан та 
ефективність діяльності. Повноваження 
в частині контролю виконання поклада-
ються на керівника органу виконавчої 
влади, який проводив оперативну на-
раду.

Протоколи оперативних нарад дово-
дяться до відома особам, яким надава-
лись доручення, шляхом ознайомлення 
з протоколом під розпис та надання ви-
тягу з протоколу.

Рішення оперативних нарад зніма-
ються з контролю лише по фактичному 
виконанню, яке має бути підтверджено 
документально.

Відділ організаційної роботи,  
документування та контролю  

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Які шляхи незаконного заволодіння зе-

мельними ділянками існують на теперішній 
час? Розповсюдженою є так звана «подвійна 
реєстрація оренди», тобто ситуація укладан-
ня договорів оренди землі з селянами, які вже 
мають укладені і діючі договори оренди. 

Це відбувається внаслідок правової неграмот-
ності або необізнаності власників земельних ді-
лянок, які вважають, що їх попередні договори 
оренди припинилися, або ж внаслідок недобро-
совісності таких власників, а також орендарів, які 
бажають користуватися певними землями, умов-
ляють власників, пропонують їм більшу орендну 
плату і таким чином незаконно укладають дого-
вори оренди на земельні ділянки, які вже перебу-
вають в оренді у інших орендарів.

Також  причиною реєстрації «подвійної орен-
ди» є зміна процедури державної реєстрації пра-
ва оренди (договорів оренди) земельних ділянок, 
яка відбулася у 2013 році.

До 2013 року територіальні органи земельних 
ресурсів здійснювали державну реєстрацію дого-
ворів оренди земельних ділянок шляхом внесен-
ня відповідних відомостей до Поземельної книги 
та записів до Книги про державну реєстрацію 
державних актів на право власності на земель-
ну ділянку та на право постійного користування 
земельною ділянкою, договорів оренди землі, які 
складали Державний реєстр земель.

З 1 січня 2013 року замість державної реєстра-
ції договорів оренди землі у Державному реєстрі 
земель проводиться державна реєстрація права 
оренди земельних ділянок у запровадженому у 
2013 році Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

При цьому законодавством не було передба-
чено автоматичного перенесення відомостей про 
реєстрацію договорів оренди земельних ділянок 
з Державного реєстру земель до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно, що при-
звело до того, що у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно відсутня інформація про 
чинні правовідносини оренди земельних ділянок, 
права на які виникли до  2013 року.

На теперішній час державні реєстратори прав 
мають доступ до відомостей Державного зе-
мельного кадастру і обов’язково перевіряють ін-

формацію щодо земельної ділянки, права щодо 
якої реєструються. Однак внаслідок неповної 
інформації Державного земельного кадастру 
реєстратор може не побачити, наприклад, права 
оренди, зареєстровані в минулі роки і чинні на 
сьогодні. Таким чином може бути зареєстрова-
но інше право оренди на земельну ділянку, що 
призведе до «подвійної реєстрації оренди» і, як 
наслідок, до порушення прав першого орендаря. 

Іншою причиною незаконного заволодіння зе-
мельними ділянками є реєстрація речових прав 
на них шляхом подання підроблених документів, 
наприклад, договорів оренди земельних ділянок 
з підробленими підписами власників землі.

Чи існують шляхи захисту прав законних зем-
левласників та землекористувачів? 

По перше, відповідно до загальних норм Зе-
мельного кодексу України сформовані земель-
ні ділянки підлягають обов’язковій реєстрації 
в Державному земельному кадастрі, а речові 
права на землю, такі як право власності, оренди, 
постійного користування тощо, повинні бути за-
реєстровані належним чином в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно. До того ж 
слід зауважити, що право власності на земельну 
ділянку, а також право постійного користування 
та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав. 

А тому найпершим та найпростішим кроком 
захисту своїх законних прав на землю є прове-
дення державної реєстрації свого речового пра-
ва на землю в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно.

Якщо земельну ділянку не буде зареєстровано 
в Державному земельному кадастрі, державний 
реєстратор цілком законно відмовить заявнику 
в державній реєстрації того чи іншого речового 
права, а тому перед зверненням до державно-
го реєстратора із заявою про реєстрацію права 
власності, постійного користування чи оренди 
слід переконатися в наявності інформації про 
земельну ділянку в Державному земельному ка-
дастрі.

Також варто нагадати, що завдяки налагодже-
ній інформаційній взаємодії між Державним реє-
стром речових права на нерухоме майно та Дер-
жавним земельним кадастром тепер заявнику 
не потрібно заздалегідь замовляти у державного 

кадастрового реєстратора та подавати держав-
ному реєстратору нерухомості витяг з Державно-
го земельного кадастру про земельну ділянку в 
паперовій формі, а достатньо повідомити тільки 
її кадастровий номер.  Державний реєстратор 
під час формування заяви в Державному реєстрі 
прав автоматично в режимі реального часу от-
римує відомості з Державного земельного када-
стру про таку земельну ділянку.

Крім того, власник земельної ділянки, якщо 
він побоюється, що з його ділянкою можуть бути 
вчинені незаконні реєстраційні дії, може подати 
державному реєстратору заяву про заборону 
вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єк-
та нерухомого майна. Проте слід пам’ятати, що 
такий власник повинен у строк, що не переви-
щує 10 робочих днів, подати реєстратору судове 
рішення про заборону вчинення реєстраційних 
дій, що набрало законної сили, інакше, зі спли-
вом визначеного строку, така заборона втратить 
чинність.

Крім того за дорученням Президента України 
з метою подолання такого негативного явища як 
аграрне рейдерство Кабмін та Міністерство юс-
тиції України разом з народними депутатами та 
провідними бізнес – асоціаціями розробили зако-
нопроект №9311, що має робочу назву #Рейдер-
ствоСтоп. 

Законопроект містить ряд новацій, зокрема, у 
сфері реєстрації нерухомості, які передбачають 
можливість власника земельної ділянки внести 
до Державного реєстру прав відмітку, яка свід-
чить про те, що всі договори, які будуть уклада-
тися надалі стосовно такої земельної ділянки, 
повинні бути нотаріально посвідчені. В цьому 
випадку, якщо державному реєстратору буде 
подано договір без нотаріального посвідчення, 
в державній реєстрації речового права буде від-
мовлено.

Таким чином впровадження запропонованих 
змін зменшить кількість незаконного заволодін-
ня земельними ділянками, адже унеможливить 
реєстрацію речових прав за підробленими доку-
ментами.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції  

у Чернігівській області     
Олег Трейтяк

Людям, які поєднують роботу з навчанням, законодавством гарантовані 
певні пільги, які стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці 
тощо. 

Право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця 
проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національнос-
ті, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості 
чи інших обставин.

Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випад-
ків, встановлених Конституцією та законами України.

Стаття 49 Закону «Про вищу освіту» (далі – Закон) визначає дві форми нав-
чання у вищих навчальних закладах – очну (денну, вечірню) та заочну (дистан-
ційну).

У позанавчальний час особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, 
мають право на трудову діяльність (стаття 62 Закону). Для працівників, які по-
єднують роботу з навчанням, законодавець встановив пільги, що стосуються 
часу відпочинку, робочого часу, оплати праці та ін. Ці пільги визначені в главі 
14 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП). Види пільг та їх обсяг залежить 
від форми навчання, виду навчального закладу та курсу перебування. Перш за 
все стаття 202 КЗпП зазначає, що працівникам, які навчаються в навчальних 
закладах без відриву від виробництва (далі – працівники), власник або уповно-
важений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи 
з навчанням.

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, на-
дається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних 
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження на-
вчального закладу та назад. А працівникам, які навчаються на підготовчих від-
діленнях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається 
за їхнім бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження 
заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм гарантована додаткова 
відпустка на умовах, передбачених частиною першою статті 214 КЗпП.

Стаття 215 КЗпП встановлює загальне правило надання працівникам оплачу-
ваних відпусток та інших пільг. Зокрема, працівникам, які навчаються у вищих 
навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, гарантовані 
додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені за-
конодавством.

Стаття 216 КЗпП конкретизує надання додаткових відпусток і зазначає їх у 
числовому виразі. Частина 1 зазначеної статті одразу вказує, що відпустки, пе-
редбачені цією статтею, надаються лише працівникам, які успішно навчаються в 
зазначених навчальних закладах. Законодавець також диференціює тривалість 
додаткових оплачуваних відпусток за цілою низкою критеріїв: орма навчання 
(вечірня, заочна), рівень акредитації навчального закладу, курс, на якому пра-
цівник навчається.

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів працівниками, які навчаються на першому та другому курсах 
вищих закладів освіти:

а) першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання-що-
річно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 
днів;

б) третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання-що-
річно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 20 календарних 
днів;

в) усіх рівнів акредитації з заочною формою навчання – щорічно надається 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

На час настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків 

та іспитів працівникам, які навчаються на третьому і наступних курсах вищих 
закладів освіти:

а) першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – що-
річно надається додаткова відпустка тривалістю 20 календарних днів;

б) третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчан-
ня-щорічно надається оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів;

в) незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання-надається 
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 40 календарних днів.

На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах усіх рів-
нів акредитації працівники мають право на надання їм додаткової оплачуваної 
відпустки тривалістю 30 календарних днів.

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) працівники, які 
навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою 
та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, мають 
право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю два місяці, а третього та 
четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Передбачено, що крім додаткових оплачуваних відпусток, встановлених стат-
тею 216 КЗпП і статтею 15 Закону «Про відпустки», щорічно надаються такі 
відпустки:

а) 10 календарних днів зі збереженням заробітної плати і 10 календарних днів 
без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих 
закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами нав-
чання за спеціальністю «культура (народна художня творчість)», «музичне мис-
тецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та 
ударні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, 
звукорежисура, музичне виховання)»;

б) 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та 10 календарних 
днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у 
вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами 
навчання за спеціальностями «театральне мистецтво (акторське мистецтво, ре-
жисура, хореографія, сценографія)», «кіномистецтво (кінорежисура, телережи-
сура, кіно-, телеоператорство)»;

в) 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які 
успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою 
та заочною формами навчання за спеціальністю «філологія (мова та література)».

Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам на період 
проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад (для забезпеченої 
наданням додаткової відпустки участі в заходах, передбачених навчальним пла-
ном) не передбачено. Вони можуть надаватися за погодженням сторін трудово-
го договору (стаття 84 КЗпП, стаття 26 Закону «Про відпустки»).

Працівникам щорічні відпустки за їхнім бажанням приєднуються до часу про-
ведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків 
та іспитів, інших робіт, передбачених навчальною програмою (стаття 212 КЗпП). 
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєд-
нати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лаборатор-
них робіт, складання заліків та іспитів та інших робіт, передбачених навчальною 
програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надають-
ся до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підпри-
ємстві, в установі, організації.

На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за ос-
новним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Головний спеціаліст відділу персоналу
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Олеся Пушенко
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Проблематика виконання рішень про стягнення аліментів Вимоги до документів, що 
подаються для державної 

реєстрації прав та їх обтяжень
При оформленні громадянами своїх спадкових прав, здійснен-

ня правочинів, пов’язаних з відчуженням або набуттям нерухо-
мості, для підтвердження виникнення, переходу або припинення 
права власності громадянину необхідно пройти процедуру дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно.

Як визначає Закон України «Про державну реєстрацію прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень це - офіційне визнання та під-
твердження державою фактів набуття, зміни або припинення ре-
чових прав на нерухоме майно або їх обтяжень таких прав шля-
хом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. 

Особі, у якої виникло речове право, необхідно подати заяву 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, документи, що 
підтверджують зміну правового статусу об’єкта нерухомості, до-
кумент, що підтверджує сплату адміністративного збору за дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень або ж звільняє від його 
сплати, та інші документи, передбачені законодавством в залеж-
ності від об’єкта нерухомого майна.

Документи, що подаються державному реєстратору, повинні 
відповідати вимогам статті 22 Закону та законодавству у сфері 
державної реєстрації. Такі ж вимоги встановлюються і до елек-
тронних документів.

При поданні документів уповноваженою на те особою держав-
ний реєстратор перевіряє обсяг повноважень такої особи на під-
ставі документа, що підтверджує її повноваження (довіреність) 
діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юри-
дичної особи, перевіряється на підставі відомостей, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, за допомогою пор-
талу електронних сервісів.

Важливо зазначити, що підставою для відмови у здійсненні 
процедури державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень є подання державному реєстратору документів з під-
чищеннями або дописками, закресленими словами та іншими 
не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з 
пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх 
зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства. 
Тож перед поданням заяви варто перевірити документи на від-
повідність до  встановлених вимог.

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в доку-
ментах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, 
якщо інше не встановлено судом. За відповідність електронних 
копій документів оригіналам у паперовій формі – також особа, 
яка виготовила електронні копії.

Завідувач Першої чернігівської 
державної нотаріальної контори 

Олена Підгайна

Питання виконання батьками обов’язку 
щодо утримання своїх дітей не втрачає 
актуальності. Сьогодні проблема забезпе-
чення належної виплати аліментів торка-
ється багатьох сімей у нашій країні.

28.08.2018 набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо створення еко-
номічних передумов для посилення захи-
сту права дитини на належне утримання», 
який має на меті стимулювання розвитку 
інституту відповідального батьківства та 
підтримку тих батьків, які сумлінно викону-
ють свій батьківський обов’язок.

Оскільки на сьогоднішній день існує 
значна кількість осіб, які не сплачують алі-
менти на утримання власних дітей та які 
ухиляються від відбування призначеного їм 
покарання за несплату аліментів, Законом 
передбачається жорсткіший порядок при-
тягнення боржників до юридичної відпові-
дальності.

Зокрема, несплата аліментів на утри-
мання дитини за шість місяців з дня 
пред’явлення виконавчого документу тягне 
за собою залучення до суспільно корисних 
робіт на строк від 120 до 240 годин, а за 
повторне протягом року вчинення цього 
правопорушення  – на строк від 240 до 360 
годин. Ухилення особи від суспільно корис-
них робіт тягне за собою накладення адмі-
ністративного арешту строком до 10 діб.

Закон чітко визначає правовий статус 
аліментів. Такі кошти виділяються для за-
безпечення потреб дитини. Тому для за-
безпечення реалізації дитиною всіх належ-
них їй прав, законодавець за ухилення від 
виконання обов’язків по забезпеченню не-
обхідних умов життя, навчання і виховання 
неповнолітніх дітей передбачає для борж-
ників попередження або штраф в розмірі 
від  від 50 до 100 неоподаткованих мініму-
мів доходів громадян  (від 850 до 1700 грн), 
а за ті ж дії, вчинені повторно впродовж 
року, – від 1700 до 5100 грн.

Крім того, на боржників чекає настан-
ня кримінальної відповідальності у вигля-
ді позбавлення волі на строк до 2 років у 
випадку злісного ухилення від суспільно 
корисних робіт. Злісним ухиленням вва-
жається продовження ухилення від відбу-
вання суспільно корисних робіт особою, 

яку притягнуто до адміністративної відпо-
відальності, а саме: 

неприбуття до місця виконання суспільно 
корисних робіт протягом двох днів з дати, 
визначеної у направленні уповноваженою 
посадовою особою уповноваженого органу 
з питань пробації без поважних причин; 

невихід на суспільно корисні роботи або 
відмова від виконання роботи, вид якої 
визначений підприємством, установою, 
організацією, більше двох разів протягом 
місяця без поважних причин;

поява на робочому місці у стані алко-
гольного, наркотичного або токсичного 
сп’яніння. 

Суттєво зріс мінімальний гарантований 
розмір аліментів. Він не може бути менше 
50% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку, що становить з 01.12.18 
для дітей віком до 6 років- 813 грн, для ді-
тей віком від 6 до 18 років-1013,50 грн.

Мінімальний рекомендований розмір 
аліментів складає розмір прожиткового мі-
німуму для дитини відповідного віку і може 
бути присуджений судом у разі достатно-
сті заробітку (доходу) платника аліментів. 
Наприклад, сума, яка підлягає виплаті для 
дітей віком до 6 років становить 1626 грн, 
для дітей віком від 6 до 18 років-2027 грн.

Одним з позитивних моментів при ви-
рішенні судом питання про присудження 
до виплати аліментів є те, що він не об-
межується розміром заробітку (доходу) 
платника аліментів у разі встановлення 
наявності у нього витрат, що перевищують 
його заробіток (дохід), і щодо яких таким 
платником аліментів не доведено джере-
ло походження коштів. Однак, як свідчать 
реальні ситуації із життя людей, не завжди 
вдається чітко встановити джерело та суми 
надходжень боржнику, оскільки нерідко 
вчиняються дії, спрямовані на приховуван-
ня вказаної інформації. 

У випадку наявності заборгованості зі 
сплати аліментів на утримання дитини, 
сукупний розмір якої перевищує суму від-
повідних платежів за один рік, державний 
виконавець виносить постанову про на-
кладення на боржника штрафу у розмірі 
20%, за два роки-30%, а за три роки-50 % 
суми заборгованості по сплаті аліментів, 
що має на меті стимулювання боржника 

до своєчасного та повного виконання своїх 
обов’язків.

Одним з нововведень, є те, що за наяв-
ності в особи заборгованості з платежів по 
аліментах понад три місяці, держреєстра-
тор може відмовити в реєстрації права 
власності на продане майно.

Проблемою для боржника також буде 
відмова йому в  перереєстрації, знятті з 
обліку власного транспортного засобу з 
метою подальшого відчуження. Так, тери-
торіальні органи МВС зобов’язані відмови-
ти в здійсненні реєстраційної дії, а також не 
пізніше наступного робочого дня повідоми-
ти орган державної виконавчої служби або 
приватного виконавця з вказівкою відомо-
стей про такі транспортні засоби.

Сімейне законодавство встановлює 
можливість того з батьків, з ким за рішен-
ням суду проживає дитина з інвалідністю 
або важкохвора дитина, самостійно ви-
рішувати питання про тимчасовий виїзд 
дитини за кордон з метою його лікування, 
навчання, а також відпочинку за наявності 
заборгованості другого з батьків по сплаті 
аліментів, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за три місяці. 
Неприємним сюрпризом для боржника, 
який не сплачує аліменти, може стати вивіз 
дитини за кордон без його згоди.

Враховуючи всі нововведення, що стосу-
ються посилення відповідальності за ухи-
лення від сплати аліментів, доцільно було б 
наголосити на необхідності для боржників 
своєчасно здійснювати розрахунки зі спла-
ти аліментів, аби уникнути застосування до 
них санкцій, котрі можуть значно усклад-
нити життя. Зокрема, обмежити у правах, 
покласти понесення додаткових витрат у 
випадку накладення додаткових штрафів 
на суму боргу по аліментах, обмежити пе-
ребування боржників на державній службі. 
Найжорсткішим із можливих видів відпо-
відальності, якому може бути підданий 
боржник у цьому випадку-притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

Головний спеціаліст сектору аналітики
та статистики Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Євгенія Паніматченко

Порядок реєстрації приватної 
нотаріальної діяльності

Оскарження нотаріальних дій або 
відмови у їх вчиненні

Конституцією України передбачено, що кожна особа має право на судовий захист своїх прав та 
законних інтересів, причому юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 
державі.

Законом України «Про нотаріат» передбачена мож ливість оскарження нотаріальних дій або від-
мови в їх вчи ненні, яка є надійним процесуальним засобом забезпечення закон ності нотаріального 
провадження і захисту прав та інтересів учасників нотаріального процесу — громадян і організацій.

Право на звернення до суду зі скаргою на нотаріальні дії чи на відмову в їх вчиненні мають заяв-
ники-особи (громадяни) та організації, стосовно яких були вчинені нотаріальні дії або котрим було 
відмовлено у їх вчиненні. Інші особи, на права й охоронювані законом інтереси яких вплинули або 
могли вплинути нотаріальні дії, вправі захищати свої права та інтереси шляхом звернення до суду з 
відповідним позовом. 

Оскарження нотаріальної дії можливе, якщо особа вважає, що така дія була вчинена неправомір-
но. Оскарження ж відмови у такому вчиненні матиме місце у разі, якщо особа вважає, що нотаріус 
неправомірно відмовив у вчиненні нотаріальної дії. Оскаржуватись можуть дії або бездіяльність як 
державних, так і приватних нотаріусів, оскільки вони рівні в своїх правах та обов’язках при вчиненні 
нотаріальних дій.

Однак при оскарженні нотаріальних дій приватного нотаріуса відповідачем буде виступати сам 
приватний нотаріус та самостійно забезпечуватиме відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчи-
неної нотаріальної дії та/або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону.

У випадку пред’явлення вимог до державного нотаріуса відповідачем буде відповідна державна 
нотаріальна контора. Це зумовлено тим, що державний нотаріус, крім загального статусу нотаріуса, 
також має особливий статус – працівника юридичної особи, тобто державної нотаріальної контори. 
При цьому, до участі у справі залучається також відповідне управління юстиції. Шкода, заподіяна 
незаконними чи недбалими діями державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, встановленому 
законодавством України про працю.

Законодавець надав певні гарантії нотаріусам та передбачив, що нотаріус не має права давати 
свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли 
цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Скарги на дії приватних та державних нотаріусів, що не стосуються суті вчинюваних ними нотарі-
альних дій (порушення строків, етики тощо) розглядаються Головним управлінням юстиції в Автоном-
ній Республіці Крим, управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, Міністерством 
юстиції України.

Законодавством України чітко визначені підстави для відмови нотаріусом вчиняти нотаріальні дії. 
За наявності таких підстав нотаріус має з посиланням на норми законодавства викласти їх у про-
цесуальному документі-постанові про відмову у вчиненні нотаріальної дії. У постанові про відмову 
також зазначається порядок і строк її оскарження.

Спеціальний термін позовної давності на оскарження постанови про відмову у вчиненні нотарі-
альної дії відсутній, а тому варто керуватися загальним терміном позовної давності, що становить 
3 роки.

Важливо пам’ятати, що при оскарженні відмови у вчиненні нотаріальної дії до позовної заяви слід 
обов’язково додати постанову нотаріуса. В інакшому випадку, суд відмовить у відкритті проваджен-
ня, мотивуючи це тим, що докази відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії відсутні.

Скарга, заява подається до районного (міського) суду за місцезнаходженням державної нотаріаль-
ної контори, державного нотаріального архіву чи робочого місця приватного нотаріуса.

Суд розглядає скаргу, заяву за участі заявника, проку рора, заінтересованих осіб-приватного або 
державного нотаріуса чи іншого суб’єкта, що вчиняє нотаріальні дії, які вчинили чи відмовилися вчи-
нити оскаржувану нотаріальну дію, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

У разі задоволення скарги, заяви суд постановляє рішен ня про скасування вчиненої нотаріальної 
дії або зобов’язує нотаріуса вчинити певну нотаріальну дію. Після набрання таким рішенням законної 
сили його копія надси лається до нотаріуса, для якого воно є обов’язковим і підля гає виконанню.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк

За нормами Закону України «Про нотаріат» нотарі-
усом може бути громадянин України, який має повну 
вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, 
має стаж роботи у сфері права не менш як шість ро-
ків,  з них помічником нотаріуса або консультантом  
державної  нотаріальної  контори  -  не менш як три 
роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідо-
цтво про право на зайняття  нотаріальною діяльністю. 
Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість,   
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною 
за рішенням суду. 

Реєстрація приватної  нотаріальної  діяльності на 
території Чернігівської області проводиться Головним 
територіальним управлінням юстиції у Чернігівській об-
ласті безоплатно на підставі заяви особи, яка має свідо-
цтво про право на зайняття  нотаріальною  діяльністю,  
та акта  про  сертифікацію про відповідність робочого 
місця (контори) приватного нотаріуса встановленим 
Законом України «Про нотаріат» умовам. Робоче місце 
(контора) приватного нотаріуса повинно розташовува-
тися в межах визначеного для нього нотаріального ок-
ругу і відповідати вимогам до робочого місця (контори) 
приватного нотаріуса, встановлених Міністерством юс-
тиції України.

До заяви  про  реєстрацію  приватної  нотаріальної 
діяльності додаються: 

свідоцтво про право на зайняття  нотаріальною  ді-
яльністю  та його засвідчена в установленому порядку 
копія; 

документ, що підтверджує право власно-
сті або право оренди на приміщення для розта-
шування робочого місця (контори) приватного  
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приват-
ним нотаріусом, який надає заявнику  відповідне  при-
міщення, та його засвідчена копія; 

дві фотокартки розміром 3х4 см; 
власноруч заповнена особова картка;
паспорт громадянина України, який подається осо-

бисто. 
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною ді-

яльністю з відміткою управління юстиції про реєстра-
цію приватної нотаріальної діяльності та паспорт по-
вертаються особі, яка їх подала.

Реєстраційне  посвідчення   видається  Головним 
територіальним управлінням юстиції у Чернігівській об-
ласті у семиденний строк після подання заяви. Відмова 
у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допус-
кається у разі, якщо подані  документи не відповіда-
ють установленим вимогам, припинення нотаріальної 
діяльності у разі набрання законної сили судовим рі-
шенням, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до 
відповідальності за адміністративне корупційне пра-
вопорушення. Про видачу реєстраційного посвідчення 

управління юстиції протягом п’яти робочих днів з дня 
реєстрації   приватної нотаріальної  діяльності повідом-
ляє органи  доходів  і зборів за місцем постійного про-
живання приватного нотаріуса. У реєстраційному  по-
свідченні зазначаються нотаріальний округ та адреса 
робочого місця (контори) приватного нотаріуса. 

Приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотарі-
альну діяльність протягом  30 робочих днів після видачі 
реєстраційного посвідчення. У разі, коли нотаріус не 
розпочав роботу в установлений  строк без  поважних  
на  те причин,  реєстраційне посвідчення за наказом 
Головного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області анулюється. 

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну 
діяльність лише за наявності акта про сертифікацію 
робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рі-
шення суду, яке набрало законної сили, яким визнано 
незаконним акт про відмову у сертифікації робочого 
місця (контори) приватного нотаріуса. 

Про зміну адреси робочого місця (контори) приват-
ний нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів 
повідомити управління юстиції.

При одержанні реєстраційного посвідчення особа, 
якій уперше надається  право займатися нотаріальною 
діяльністю, в управлінні юстиції приносить  присягу.

Реєстраційне посвідчення є підставою для виго-
товлення печатки, яка містить слова «приватний 
нотаріус», його прізвище, ім’я та по батькові, назву 
нотаріального округу та яка виготовляється та знищу-
ється у порядку, встановленому Міністерством юстиції 
України, відкриття поточних інших рахунків у банках, 
встановлення графіка часу прийому громадян тощо. 
Час прийому громадян приватним нотаріусом  пови-
нен  становити не менше п’яти годин на день і п’яти 
робочих днів на тиждень за виключенням обставин, за 
яких нотаріус з незалежних від нього причин не може 
здійснювати такий прийом.

Таким чином, до моменту подачі заяви до Головно-
го територіального управління юстиції у Чернігівській 
області особою, яка має намір займатися приватною 
нотаріальною діяльністю, вона має отримати свідоцтво 
про право на зайняття нотаріальною діяльністю та акт 
про сертифікацію про відповідність робочого місця 
(контори) приватного нотаріуса встановленим Зако-
ном України «Про нотаріат» умовам. А також надати 
документ, що підтверджує право власності або право 
оренди на приміщення для розташування робочого 
місця (контори) приватного нотаріуса.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Анастасія Оліфіренко
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Що студенти знають про історію Загальної декларації прав людини?
«Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiд-

ностi та правах», - розпочав сьогоднішню зустріч зі сту-
дентами Навчально-наукового інституту історії, етнології 
та правознавства імені О.М. Лазаревського очільник об-
ласної юстиції Олег Трейтяк.

Спільно з командою фахівців Ігорем Бондаревим, Анаста-
сією Оліфіренко, Людмилою Олєйніковою він розповів про 
історичні передумови проголошення  Загальної декларації 
прав людини,  шляхи реалізації  закріплених в ній правових 
механізмів їх захисту.

Відповіли представники обласного управління юстиції й на 
питання молоді про те, як потрапити на стажування до орга-
нів юстиції, стати державним виконавцем або розпочати влас-
ну юридичну практику. Розповіли і про свої кар’єрні сходинки, 
досягнення та враження від роботи на посадах. А ще запроси-
ли студентів долучатися до різноманітних правопросвітниць-
ких заходів  – правових уроків, лекцій, днів відкритих дверей.

Якщо ви вмієте себе 
захищати - ви незалежні!

У Чернігівському  вищому професійному училищі побутового 
обслуговування організували зустріч з юристами-практиками, 
кожен з яких у своїй діяльності здійснює захист прав і свобод 
громадян. Привід для зустрічі – відзначення в Україні 70-ї річниці 
прийняття Загальної декларації прав людини.

«Якщо ви розумієте права людини, володієте знаннями і вмієте 
захищати себе в законний спосіб – ви незалежні. Знання, правова 
свідомість і правова культура є головними рисами вільної люди-
ни», - звернувся до учениць заступник начальника Головного те-
риторіального управління юстиції з питань державної реєстрації 
В’ячеслав Хардіков.

І нехай дівчата вчаться опановувати побутові професії, далекі 
від юриспруденції, знання основних прав людини, закріплених де-
кларацією, та їх імплементація в українське законодавство також 
сприятиме вихованню поваги до прав інших людей.

Що таке взагалі поняття «право» і чи є різниця між правами 
людини та громадянина? Які ж права задекларовані в документі 
ООН? Для прикладу з дітьми обговорили право на власність і осві-
ту, на працю, охорону здоров’я та відпочинок, на свободу думки і 

таємницю листу-
вання.

Всім було ці-
каво послухати 
Олену Приходь-
ко, фахівця міс-
цевого центру з 
надання безоп-
латної вторинної 
правової допо-
моги, яка розпо-
віла про гаран-
товані державою 
можливості за-
хисту порушених 
прав за Законом 
України «Про бе-
зоплатну право-
ву допомогу».

Нагадаємо, що в Україні стартував Всеукраїнський тиждень пра-
ва, запроваджений Указом Президента України, і проводиться що-
року в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини.

Студенти перевірили свої знання на практикумі 
«Аліментні зобов’язання - що треба знати?»

Всеукраїнський тиждень пра-
ва розпочато заходами у наших 
постійних партнерів – у Навчаль-
но-науковому інституті права і со-
ціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного уні-
верситету.

Заступник начальника Управління 
державної виконавчої служби Алла 
Єдомаха запропонувала студентам 
юридичного факультету незвичну 
форму заняття з предмета «Сімей-
не право», щоб разом поміркувати 
над практичними ситуаціями і уявити 
себе повноцінними державними ви-
конавцями.

Практикум «Аліментні зобов’язання – що треба знати?» проводили для того, аби сформувати в молоді правильне 
розуміння природи аліментних виплат та практичні уявлення про їх розрахунки.

Маючи відповідні знання норм цивільного та сімейного законодавства про взаємні права та обов’язки членів сім’ї, 
молодь розв’язувала завдання, за умовами яких один боржник ніде не працює і не має за собою майна, інший на-
впаки - працевлаштований і отримує зарплату у 2000 гривень. По кожному з таких уявних виконавчих проваджень 
необхідно було розрахували розмір заборгованості по аліментам.

«Молоде покоління юристів не стоїть осторонь нормотворчих процесів та активно підтримує зміни в законодавстві 
по утриманню дітей #ЧужихДітейНеБуває та #ВідповідальнеБатьківство, - сказала Алла Єдомаха. Вона відзначила 
також, що студенти засуджують такі негативні явища в суспільстві як несплата аліментів та насильство в сім’ї.

Золоті рибки з Чернігова малювали свої права
Від самого народження дитина отримує право на 

громадянство, має право жити і виховуватися у сім’ї, 
знати своїх батьків, отримувати від них захист. Це 
проголошено Загальною декларацією прав людини та 
гарантується Конституцією України. Про великі права 
маленької дитини для вихованців дошкільного закладу 
Чернігова розповідали фахівці державної реєстрації 
актів цивільного стану.

Найменшим мешканцям Чернігова, які відвідують дитя-
чий садочок №76 «Золота рибка», фахівці відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області запро-
понували пограти в «Квітку прав дитини». Малюки обрали 
собі одну з пелюсток «Ти маєш право на життя», «Ти маєш 
право на розваги», «Ти маєш право на освіту», «Ти маєш 
право на медичну допомогу», «Ти маєш право висловлюва-
ти свою точку зору» і розповіли, як вони розуміють ці права.

Після рухливого відпочинку з повітряними кульками, також позначеними тематикою прав людини, дітлахи пере-
йшли до малювання. Це цікаво і дає простір для уяви та відчуттів дитини. Кожен обирав собі розмальовку із зобра-
женням тієї професії, якою він хоче оволодіти в майбутньому. Вправно взявшись за олівці діти малювали свої мрії 
і розповідали як певна спеціальність допоможе відстоювати права людини. Лікар буде забезпечувати медичною 
допомогою, вчитель – забезпечувати знаннями, поліцейський надасть захист.

Всеукраїнський тиждень права на Чернігівщині крокує далі. Ще буде багато цікавого, долучайтесь!

Вчимо дітей не терпіти прояви насильства в сім’ї

В ІЧНІ ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ ДЕРЖАВНА 
НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА

З 17 грудня 2018 року відновлює роботу Ічнянська район-
на державна нотаріальна контора за адресою: вул. Воскресен-
ська, 17, м. Ічня, Чернігівська область, 16700.

Прийом громадян здійснюватиме державний нотаріус, за-
відувач нотконтори, Шара Валентина Василівна. 

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з прийдешні-

ми святами – Новим роком та Різдвом Хри-
стовим! 2018 рік запам’ятається нашими 
спільними перемогами, реалізацією важли-
вих проектів, втіленням цікавих ідей і планів.

Вірю, що 2019 рік буде сповнений новими 
починаннями й новими успіхами! Тож ба-
жаю вам міцного здоров’я, щастя та добра. 
Нехай прекрасні зимові свята принесуть 
мир і спокій в наші оселі, примножать каз-
кові миті у житті, здійснять найпотаємніші 
бажання!

Начальник 
 Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області  
Олег Трейтяк

У світі багато жорстокості й насилля, ще гірше, 
коли кривдник – твоя близька людина.  Який захист 
гарантує держава постраждалим від домашнього на-
сильства? Про це йшла мова 6 грудня 2018 року під 
час тренінгу з учнями 9 класу чернігівської школи 
№19.

Керівник управління юстиції Олег Трейтяк разом з 
постійними партнерами – представниками ювенальної 
превенції Головного управління Нацполіції в області об-
говорювали важливі теми для сучасної молоді, вчили 
правилам поведінки в кризових ситуаціях, роз’яснювали 
законодавчі норми, що протидіють домашньому насиль-
ству і гарантують захист.

Під час зустрічі старшокласникам запропонували на-
малювати свої думки про таке:

- що відчуває людина, яка вже постраждала від домаш-
нього насильства?

- які риси притаманні кривднику?
- як можна допомогти жертві?
- родина, де панує любов та гармонія, яка вона?

«Діти зазвичай соромляться говорити вголос про свої 
проблеми, але в малюнках можуть розповісти навіть біль-
ше, ніж думають, бо під час творчості вони не відчувають 
страху і відчаю», - зазначив Олег Трейтяк.


