
Газета Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

ЮСТИЦІЯ  
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЮСТИЦІЯ  
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

№3 (43)
30 березня
2018 року

МІН’ЮСТ ПРЕЗЕНТУВАВ СТРАТЕГІЮ РОБОТИ НА НАСТУПНІ 3 РОКИ

Доброго дня! У нас з чоловіком от-от має народитися донеч-
ка. Підкажіть, будь ласка, як можна оформити допомогу при 
народженні дитини?

Ірина Тимощук
Хто має право на допомогу?
Допомога при народженні дитини 

надається одному з батьків дитини або 
опікуну, який постійно проживає разом з 
дитиною.

Куди звернутися?
До органу соціального захисту на-

селення за місцем реєстрації одного з 
батьків дитини (опікуна), з яким постійно 
проживає дитина. Допомога може бути 
призначена за місцем фактичного про-
живання за умови подання довідки про 
неодержання зазначеної допомоги в ор-
ганах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Заява також може бути подана в електронній формі органу соці-
ального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання 
заявника. Зробити це можна через офіційний веб-сайт Мінсоцполі-
тики (https://e-services.msp.gov.ua/) з використанням електронного 
цифрового підпису).

Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після 
народження дитини, інакше допомогу не призначать. 

Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через 
смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, ви-
плачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не 
пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Які документи потрібні?
Для отримання допомоги при народженні дитини за умови 

пред’явлення паспорта або іншого документу, який посвідчує особу, 
подаються:

1. заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає 
дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики 
(наказ Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 
року № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»);

2. копія свідоцтва про народження дитини;
3. копія рішення про встановлення опіки (подають лише опікуни);
4. видані компетентними органами країни перебування і лега-

лізовані в установленому порядку документи, що засвідчують на-
родження дитини (якщо жінка, яка має зареєстроване місце прожи-
вання на території України і народила дитину під час тимчасового 
перебування за межами України).

Який розмір допомоги?
Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 

гривень. 
Виплата допомоги здійснюється одноразово – у сумі 10 320 гри-

вень.
Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними 

частинами (по 860 грн на місяць).
Чи можуть батьків позбавити допомоги?
Існує низка умов для припинення виплати допомоги:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
- нецільового використання коштів і незабезпечення отримува-

чем допомоги належних умов для повноцінного утримання та ви-
ховання дитини;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення 
батьківських прав;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утриман-
ня, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому 
ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування 
дитини разом з матір’ю;

- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень 
щодо конкретної дитини;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі 
за рішенням суду;

- усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьків-
ського піклування;

- смерті дитини;
- смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, 

в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який 
призначив допомогу.

Таке рішення приймається безповоротно?
Рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу при 

народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини). Для 
цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися 
протягом 12 місяців після припинення виплати допомоги в орган со-
ціального захисту населення з письмовою заявою.

Хтось контролює, на що витрачають допомогу?
Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійс-

нюється працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим орга-
ном об’єднаної територіальної громади. 

У разі встановлення факту нецільового використання коштів за-
значені органи подають керівнику органу, який призначив допомогу, 
пропозиції щодо припинення її виплати.

Також у випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) 
дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого 
перебуває дитина віком до 1 року, адміністрація лікувально-профі-
лактичного закладу повідомляє про це орган соціального захисту 
населення за місцем проживання дитини.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
До єдиного контактного центру системи безоплатної правової 

допомоги за номером 0 800 213 103.

На сьогодні в Україні важливого значення набуває питання реформування 
державної служби з метою побудови професійної, ефективної та некорумпова-
ної державної служби. Важливість завдань, які поставлені перед державними 
службовцями, зобов’язує їх до вчасного та належного виконання своїх служ-
бових обов’язків, у зв’язку з чим особливої актуальності набувають питання 
дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

Дисципліна (лат.disciplina – виховання, розпорядок) являє собою своєчасне, 
неухильне та точне дотримання встановлених правовими та іншими соціальними 
нормами правил поведінки у державному і суспільному житті, спрямована на впо-
рядкованість та узгодженість суспільних відносин. Дисципліна встановлює певну 
координацію і субординацію в поведінці людей та зміцнює суспільні відносини.

Законом України «Про державну службу» (далі-Закон) поняття службової 
дисципліни визначено як неухильне дотримання Присяги державного службов-
ця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службо-
вого розпорядку.

Одним з елементів інституту державної служби є юридична відповідальність 
державних службовців, зокрема, дисциплінарна відповідальність, яка настає 
для державного службовця за невиконання або неналежне виконання поса-
дових обов’язків, визначених Законом та іншими нормативно-правовими ак-
тами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також за порушення 
правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни. Правове 
регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців закріпле-
но розділом VІІІ Закону, яким, до того ж, визначені підстави та механізм притяг-
нення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. 

Дисциплінарній відповідальності притаманні наступні ознаки: підставою для 
притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності відпо-
відно до статті 65 Закону є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто 
протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у 
невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх поса-
дових обов’язків та інших, встановлених чинним законодавством вимог, за яке 
до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення; рішення про накла-
дення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження 
приймає суб’єкт призначення; державний службовець має право оскаржити 
накладене на нього дисциплінарне стягнення у центральному органі виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби або у суді; 
межі повноважень суб’єкта призначення щодо притягнення до дисциплінарної 
відповідальності чітко встановлені законодавчими нормами; за один дисциплі-
нарний проступок може бути накладено лише одне стягнення.

Розділ VІІІ Закону містить перелік дисциплінарних проступків, види дис-
циплінарних стягнень та порядок їх застосування до державних службовців, 
обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність державного 
службовця, підстави зняття дисциплінарного стягнення. В цьому розділі також 
закріплений і порядок здійснення дисциплінарного провадження, формування 
дисциплінарної справи. 

Серед суб’єктів, які мають попередньо визначити ступень вини, характер 
і тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку державного службовця, За-
коном названо Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ (да-
лі-дисциплінарна комісія), яка є новим учасником дисциплінарного проваджен-
ня, спосіб формування якої і порядок виконання своїх повноважень визначені 
статтею 69 Закону. Інститут дисциплінарної комісії є відносно новим, хоча 
законодавству багатьох європейських країн він відомий, як наприклад, дисци-
плінарний комітет, комісія, рада. Ідея запровадження інституту дисциплінарної 
комісії полягає в мінімізації суб’єктивного впливу у процес здійснення дисциплі-
нарного провадження. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу 
державного службовця, сформовану в установленому Законом порядку, та за 
результатами проведеної роботи складає висновок про наявність чи відсутність 
у діях державного службовця дисциплінарного проступку. Такий висновок є 
основним документом, що відображає результат розгляду дисциплінарної 
справи, на підставі якого дисциплінарна комісія готує та вносить суб’єктові при-
значення відповідне подання, яке має рекомендаційний характер. Але правом 
застосовування дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного про-
вадження Закон наділяє лише суб’єкта призначення.

Слід зазначити, що у Законі передбачені такі види дисциплінарних стягнень: 
зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звіль-
нення з посади державного службовця. Дисциплінарне стягнення у виді заува-
ження є відносно новим видом дисциплінарних стягнень, найбільш м’яким за-
ходом впливу, що може бути застосований до державних службовців за дотри-
мання правил внутрішнього службового розпорядку. Він, на відміну від інших 
дисциплінарних стягнень, може бути застосований суб’єктом призначення без 
подання дисциплінарної комісії.

Закріплені законодавством права державного службовця (щодо надання 
пояснень; права на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи, пору-
шення клопотання про одержання до матеріалів нових документів, одержання 
додаткових пояснень осіб, які причетні до справи, подачі в установленому по-
рядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування в межах дисци-
плінарного провадження, отримання копії наказу (розпорядження) про накла-
дення на нього дисциплінарного стягнення) мають особливе значення у разі 
оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення у центрально-
му органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
служби або у суді.

 Отже Законом України «Про державну службу» детально врегульована 
дисциплінарна відповідальність державних службовців за порушення службо-
вої дисципліни, вимог законодавства. Її чіткий і прозорий механізм сприяє під-
вищенню рівня дисципліни в державних органах, необхідної для ефективного 
виконання державними службовцями завдань і функцій держави.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

О.М. Трейтяк

29 березня 2018 року в рамках колегії Міністер-
ства юстиції України було презентовано Стратегіч-
ний план діяльності Міністерства юстиції на 2018 рік 
та наступні 2 бюджетні періоди.

За словами Міністра юстиції Павла Петренка, 
відомство переходить до створення повного циклу 
стратегічного планування власної роботи, який 
включатиме розробку покрокових планів дій на всіх 
рівнях, починаючи від найвищого керівного складу, 
де формуватиметься політика за різними напрям-
ками, і закінчуючи чіткими інструкціями для спеці-
алістів.

«Ключовою різницею в підходах до стратегічно-
го планування стане запровадження чітких маячків 
виконання стратегії. Також буде вказано конкретні 
строки реалізації завдань, які має виконати команда 
Мін’юсту на кожній ланці. Паралельно передбачено 
проведення моніторингу та аналізу причин, які зава-
дили виконанню запланованого», – наголосив очіль-
ник Мін’юсту.

Міністерство переходить на сучасну методо-
логію стратегічного планування «Results based 
management», тобто управління, орієнтоване на 
результат.

«Використовуючи цю методологію, ми провели 
кілька етапів стратегічних сесій та консультацій на 
різних рівнях. Їх результатом стали паспорти ре-
форм у таких важливих напрямках як система дер-
жавної реєстрації, система примусового виконання 
судових та інших рішень, зміни у пенітенціарній сис-
темі. Цей підхід дає змогу залучити до напрацюван-
ня плану дій представників усіх ланок  юстиції, почу-
ти їхнє бачення та дізнатися про проблемні моменти 
у їхній роботі», – заявив Міністр юстиції.

Ця модель, за його словами, виявилася найбільш 
підходящою для Мін’юсту. Більше того, вона дуже 
добре зарекомендувала себе в роботі урядових 
та неприбуткових організацій, зокрема Червоного 
Хреста, Групи розвитку ООН, Світового банку, Уря-
ду Канади.

Він зауважив, що стратегія визначає 4 пріоритети 
діяльності міністерства протягом наступних 3 років:

Гарантія та захист прав людини відповідно до 
принципів правової держави.

Створення сприятливого середовища для веден-
ня бізнесу та залучення інвестицій.

Ефективне представництво держави в судах, в 
Європейському суді з прав людини та інших міжна-
родних юрисдикційних органах.

Ефективна координація сектору юстиції та забез-
печення якісного нормопроектування в Уряді.

Він звернув окрему увагу на структурні зміни Мі-
ністерства юстиції в рамках пілотного проекту Уря-
ду з реформи органів виконавчої влади.

«Вже успішно стартував процес створення ди-
ректоратів у центральному апараті Мін’юсту. На-
ступний крок – посилення інституційної спромож-
ності в регіонах. Ми проводитимемо тестування та 
навчання претендентів на посади в системі юстиції, 
аби потім до нас на конкурси приходили добре під-
готовлені спеціалісти. Це унікальна можливість для 
професійних та вмотивованих фахівців стати ліде-
ром змін у регіоні», – наголосив  Павло Петренко.

Державний секретар Кабінету міністрів Володи-
мир Бондаренко наголосив, що Уряд у 2017 році 
ухвалив 2,5 тис. рішень, кожне з яких було проана-
лізовано спеціалістами Міністерства юстиції.

«Ми маємо переглянути функції міністерств і 
делегувати їм більше прав та відповідальності, 
аби зменшити ту кількість рішень, які вносяться на 
розгляд Уряду і можуть бути врегульовані рішення 
центральних органів виконавчої влади», – додав 
Володимир Бондаренко.

Перший заступник Міністра юстиції Наталія Бер-
нацька, презентуючи «Звіт про діяльність Міністер-
ства юстиції України у 2017 році», зазначила: серед 
ключових напрямків роботи відомства – забезпе-
чення реального виконання рішень судів.

«Ми запустили інститут приватних виконавців. 
Хоча на сьогодні їх працює усього 123, вони вже по-
вернули законним власникам 50,7 млн грн», – ска-
зала перший заступник Міністра юстиції.

Серед пріоритетів також стягнення боргів зі 
сплати аліментів. Так, минулого року забезпечено 
виплату 2,4 млрд грн боргу. Було розроблено закон 
#ЧужихДітейНеБуває, завдяки якому вже цього 
року стягнено 254 млн грн аліментів.

Не менш важливим напрямком є надання грома-
дянам безоплатної правової допомоги (БПД).

«У 2017 році правову допомогу отримали 824 ти-
сячі українців. Для прикладу, кількість консультацій, 
наданих громадянам, минулого року перевищила 
півмільйона, що вдвічі більше, ніж роком раніше. 
Окрім того, мобільні та дистанційні групи БПД здійс-
нили майже 13 тисяч виїздів для допомоги жителям 
віддалених населених пунктів», – додала Наталія 
Бернацька.

Заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко 
у свою чергу зауважила: сьогодні перед органа-
ми Державної виконавчої служби першочерговим 
завданням стоїть інституційне переосмисленням 
своєї місії у забезпеченні в Україні верховенства 
права, зокрема в частині обов’язковості виконання 
рішень судів та інших органів.

«Застаріла філософія процедури виконання 
рішень має поступитись впровадженню європей-
ських підходів у роботі виконавців, що ґрунтуються 
на засадах соціальної спрямованості, професійної 
етичності та культури, відкритості, якості та опера-
тивності виконавчого провадження. Саме цього від 
нас чекає суспільство та кожна людина, яка очікує 
реального відновлення справедливості в органах 
державної виконавчої служби», – заявила Світлана 
Глущенко.

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова 
звернула увагу на головні завдання Департаменту 
державної реєстрації Міністерства юстиції.

«Ми повинні постійно пам’ятати, що головними 
завданнями департаменту державної реєстрації та 
нотаріату є, по-перше, захист майнових прав гро-
мадян та бізнесу, що однозначно сприятиме покра-
щенню інвестиційного клімату в країні. А по-друге, 
надання якісних, доступних та сучасних реєстра-
ційних послуг населенню. Ефективно виконуючи 
ці два завдання, ми реалізуємо так звану стратегію 
«win-win», коли у виграші будуть і громадяни як от-
римувачі послуг, і Мін’юст як державний орган, що 
їх надає», – сказала Олена Сукманова.

За словами заступника Міністра юстиції Дениса 
Чернишова, паспорт реформи пенітенціарної систе-
ми – це той документ, де чітко прописані завдання 
та стратегічні цілі для кожного структурного підроз-
ділу, пріоритетність кожного із завдань, план вико-
нання, строки виконання, виконавців тощо.

«Внесений до Верховної Ради проект Закону 
«Про пенітенціарну систему» не має аналогів в 
українській історії. Документ кардинально змінює 
саму концепцію системи, адже вперше за роки не-
залежності України ми говоримо, що мета і місія пе-
нітенціарної системи – це не виконання покарань, а 
реабілітація і ресоціалізація», – наголосив він.

За словами Директора Координаційного центру 
з надання правової допомоги Олексій Бонюк, ро-
бота системи безоплатної правової допомоги про-
довжить реалізацію завдань із забезпечення прав 
громадян.

«Наша мета – зміна правосвідомості українців, 
відчуття ними справедливості, віра в можливість 
вирішувати свої проблеми у правовий спосіб, неза-
лежно від статків чи соціального статусу», – зазна-
чив він. 

На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

Дисципліна та дисциплінарна відповідальність на державній службі
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Останнім часом чимало громадян Укра-
їни подорожують, виїжджають за кордон, 
зав’язують нові стосунки, створюють сім’ї 
з громадянами інших держав. Досить часто 
в міжнаціональних шлюбах народжуються 
діти. Втім, як свідчить практика, саме ця ка-
тегорія шлюбів відрізняється своєю нетрива-
лістю. Причини різні: від відсутності елемен-
тарної культури міжнаціональних відносин 
до банальних розбіжностей у характерах, 
але наслідок один – розлучення. І якщо без-
дітним парам вдається пройти цей процес 
майже безболісно, то подружжя, що має ді-
тей, стикається з масою проблем.

Зазвичай дитина залишається з матір’ю, 
проте опікуватись її матеріальним благом має 
і другий з батьків. І головним питанням, що по-
стає перед жінкою в такій ситуації, є – як стягну-
ти аліменти з іноземця?

Питання на перший погляд складне, однак 
вирішуване. 

По-перше, слід виходити з того, громадяни-
ном якої держави являється батько. Україна є 
членом кількох міжнародних конвенцій, що ре-
гулюють ці питання:

Конвенції про міжнародне стягнення алімен-
тів на дітей та інших видів сімейного утримання 
від 23.11.2007, дія якої розповсюджується на 
країни-учасниці ЄС та США;

Конвенції про стягнення аліментів за кордо-
ном від 20.06.1956, дія якої поширюється на 70 
держав, в зокрема на Ізраїль, Китай, Ватикан;

Конвенції про правову допомогу і правові 
відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 
справах від 22.01.1993, дія якої розповсюджу-
ється на Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргиз-
стан, Молдову, Росію, Таджикистан, Туркменіс-
тан, Узбекистан, Грузію).

Стягнути аліменти з іноземця можливо 
двома способами за вибором матері. Перший 
спосіб – отримати рішення українського суду 
про стягнення аліментів (з обов’язковим пові-
домленням боржника про процес) та пройти 
процедуру визнання та виконання такого рішен-
ня в країні проживання боржника. Другий спосіб 
– звернутися із заявою про стягнення аліментів 
до компетентних органів іноземної країни, тобто 
судовий процес буде відбуватися закордоном, в 
таких випадках додаткового визнання рішення 
не потрібно.

Якщо відповідач проживає на території кра-
їн СНД, то для вирішення питання про стягнення 
з нього аліментів, необхідно звернутися до суду 
України за місцем проживання позивача з від-
повідним позовом. Під час судового розгляду 
такого питання необхідним є направлення судо-
вого доручення за місцем проживання боржни-
ка з метою повідомлення його про процес, дату 

судового засідання та з’ясування його позиції 
по справі. Як правило виконання судового дору-
чення за кордоном займає від 3 до 9 місяців (за-
лежно від країни проживання відповідача), але 
цей час не буде витрачений даремно, оскільки 
належне повідомлення відповідача по справі 
про судовий процес є обов’язковою умовою для 
визнання та виконання рішення суду в подаль-
шому.

Після судового розгляду справи в суді Укра-
їни та винесення рішення про стягнення алі-
ментів необхідно пройти процедуру визнання 
такого рішення в країні проживання боржника. 
Для цього позивачем до суду України подається 
клопотання про визнання та виконання рішення 
на території іншої держави. Суд України готує 
пакет документів, який через Головне територі-
альне управління юстиції у Чернігівській області 
направляється до компетентних органів країни 
проживання відповідача.

Про результат розгляду такого клопотання 
компетентний орган іноземної держави пові-
домляє український суд шляхом надіслання су-
дового рішення.

Аналогічна процедура може бути застосо-
вана і для відповідачів, які є громадянами країн 
далекого зарубіжжя.

Крім того, можна обрати і другий спосіб – 
звернення до Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області або до 
Міністерства юстиції України для оформлення 
заяви та необхідного пакету документів з ме-

тою розгляду питання про стягнення аліментів в 
країні проживання відповідача.

Окремо слід зазначити про те, що всі доку-
менти, що направляються за кордон мають бути 
перекладені заявником на офіційну мову відпо-
відної країни. 

Документи, що направляються закордон, не 
потребують їх легалізації або проставлення на 
них апостилю.

Слід звернути увагу, що в заявах про стяг-
нення аліментів має фігурувати виключно твер-
да грошова сума.

Вказана процедура досить тривала в часі і 
займає близько року. Проте позитивним момен-
том для заявників є те, що питання можна ви-
рішити фактично знаходячись вдома, не витра-
чаючи час на проїзд, листування з іноземними 
органами тощо.

Для більш детальних роз’яснень щодо стяг-
нення аліментів з іноземців ви можете зверну-
тися до сектору судової роботи та міжнародно-
го співробітництва Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області за те-
лефоном (0462) 77 51 88 або відправити листа 
на поштову скриньку predstvsudah@cn.minjust.
gov.ua

Головний спеціаліст 
сектору судової роботи та 

міжнародного співробітництва 
Головного управління юстиції

 у Чернігівській області 
Анна Глазова-Конащук

Початок примусового виконання рішень. Авансовий внесок

Особливості державної реєстрації змін до відомостей щодо громадських спілок

Особливості нотаріального 
посвідчення аграрних розписок
З метою запровадження нових підходів залучення інвестицій 

та кредитування вітчизняного агропромислового сектору Законом 
України «Про аграрні розписки», що набув чинності з 19 березня 
2013 року, було запроваджено новий механізм залучення коштів для 
діяльності виробників сільськогосподарської продукції під заставу 
майбутнього врожаю-інститут аграрних розписок.

Аграрною розпискою є товаророзпорядчий документ, що фіксує 
безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, 
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити 
грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Відповідно до статті 2 цього Закону аграрні розписки поділяють-
ся на товарні аграрні розписки та фінансові аграрні розписки. Різни-
ця між типами аграрних розписок полягає у предметах зобов’язань 
за ними: якщо за товарною аграрною розпискою боржник зобов’язу-
ється здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продук-
ції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграр-
ною розпискою, то за зобов’язанням фінансової аграрної розписки 
боржник має сплатити грошову суму, розмір якої визначається за 
погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін 
на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.

Аграрні розписки посвідчуються нотаріусом на підставі Закону 
України «Про аграрні розписки» з дотриманням загальних правил 
посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна.

За загальним правилом як товарні, так і фінансові аграрні роз-
писки складаються в письмовій формі на бланку, підлягають нота-
ріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокумен-
тарну форму, якщо інше не передбачено Законом. Важливим при 
нотаріальному посвідченні аграрної розписки є дотримання вимог 
щодо форми та змісту нотаріальної розписки, що передбачені стат-
тями 4, 6 Закону, оскільки документ, який не відповідає вимогам цих 
статей, не є аграрною розпискою, та відповідно не може бути при-
йнятий нотаріусом для вчинення нотаріальної дії. 

Нотаріус, що посвідчує аграрну розписку, має бути обов’язково 
підключений до Реєстру аграрних розписок, оскільки вносить відо-
мості про аграрну розписку в момент її посвідчення. Аграрна роз-
писка вважається виданою виключно з дня її реєстрації в Реєстрі 
аграрних розписок. При посвідченні аграрної розписки нотаріус пе-
ревіряє відсутність обтяження за відомостями, що містяться в Дер-
жавному реєстрі обтяжень рухомого майна. У разі відсутності обтя-
жень, нотаріус посвідчує аграрну розписку та вносить відомості про 
предмет застави за аграрною розпискою до Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олег Юрченко

Сприятливим чинником для розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні стало закрі-
плення Законом України «Про громадські об’єд-
нання» класифікації громадських об’єднань, що 
відображує різноманітність суспільної активнос-
ті громадян у реальному житті суспільства.

Згідно з цим Законом організаційно-пра-
вовими формами громадського об’єднання є 
«громадська організація» та «громадська спіл-
ка». Так, відповідно до вимог статті 1 громад-
ська організація – це громадське об’єднання, 
засновниками та членами (учасниками) якого є 
фізичні особи, а громадська спілка, відповідно, 
також визначається як громадське об’єднання, 
але засновниками якого є саме юридичні осо-
би приватного права, а членами можуть бути як 
юридичні особи приватного права, так і фізич-
ні особи. Тож основні відмінності між формами 
громадського об’єднання полягають у вимогах 
щодо засновників та членства.

Державна реєстрація змін до відомостей 
щодо громадських спілок здійснюється відпо-
відно загальних вимог, передбачених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» (далі – Закон). За статтею 17 
Закону для державної реєстрації змін до відо-

мостей про громадську спілку, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін 
до установчих документів, подаються такі доку-
менти:

- заява про державну реєстрацію змін до ві-
домостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвід-
чена копія) рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про зміни, що 
вносяться до Єдиного державного реєстру, 
крім внесення змін до інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) юридич-
ної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) її засновника, якщо 
засновник – юридична особа, про місцезнахо-
дження та про здійснення зв’язку з юридичною 
особою;

- реєстр осіб (громадян), які брали участь 
в засіданні уповноваженого органу управління 
юридичної особи, – у разі внесення змін до ві-
домостей про громадські об’єднання, політичні 
партії;

- документ, що підтверджує правомочність 
прийняття рішення відповідно до статуту гро-
мадського формування про внесення змін до 
Єдиного державного реєстру, – у разі держав-

ної реєстрації змін до відомостей про громад-
ське формування;

- відомості про керівні органи громадського 
формування (ім’я, дата народження керівника, 
членів інших керівних органів, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (за 
наявності), посада, контактний номер телефону 
та інші засоби зв’язку) – у разі внесення змін до 
складу керівних органів;

- документ про сплату адміністративного 
збору – у випадках, передбачених статтею 36 
цього Закону;

- установчий документ юридичної особи в 
новій редакції – у разі внесення змін, що міс-
тяться в установчому документі.

Однак вимоги щодо членства у громадській 
спілках як юридичних осіб приватного права, 
так і фізичних осіб зумовлюють певні особли-
вості, які потрібно враховувати в оформленні 
вищевказаних документів. 

Виходячи з норм статей 97-98 Цивільного 
кодексу України органами управління товари-
ством є загальні збори його учасників і виконав-
чий орган, якщо інше не встановлено законом. 
Загальні збори учасників товариства мають 
право приймати рішення з усіх питань діяльно-
сті товариства, у тому числі і з тих, що передані 

загальними зборами до компетенції виконавчо-
го органу.

Відтак, у разі членства у громадській спілці 
юридичної особи приватного права представля-
ти її інтереси повинна фізична особа, уповнова-
жена відповідним рішенням органів управління 
такої юридичної особи. У зв’язку з чим, у до-
кументах, необхідних для державної реєстра-
ції змін до відомостей про громадську спілку, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
у тому числі змін до установчих документів 
юридичної особи, від імені члена громадської 
спілки – юридичної особи приватного права 
буде виступати фізична особа, уповноважена 
відповідним рішенням органів управління такої 
юридичної особи.

Отже, державна реєстрація змін щодо гро-
мадських спілок здійснюється відповідно до за-
гальних вимог для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу з урахуванням 
певних особливостей, що сприяє формуванню 
комфортного правового поля для функціону-
вання і розвитку громадських спілок в Україні.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Виграти судову справу та отримати рішення суду – це лише 
п’ятдесят відсотків шляху, який необхідно подолати позивачу. 
Як правило боржники за виконавчими документами не бажають 
виконувати рішення суду самостійно, тому безпосередньо при-
мусовим виконанням судових рішень і займаються виконавці.

Починаючи з 2017 року відбулись суттєві зміни в системі 
примусового виконання рішень. З 5 січня 2017 року на підставі 
низки законів запроваджено інститут приватних виконавців та 
створено змішану систему виконання рішень. Фізичні та юри-
дичні особи мають право вибору на звернення з виконавчим 
документом до державного або до приватного виконавця.

Практична модель виконавчого провадження втілена в 
його стадіях, тому, виходячи з чинного Закону України «Про 
виконавче провадження» та практики примусового виконання 
рішень суду, слід виділити чотири стадії виконавчого прова-
дження:

відкриття виконавчого провадження;
підготовка до виконання;
застосування заходів примусового виконання до боржника;
закінчення виконавчого провадження.
Початком примусового виконання рішення та першим ета-

пом є відкриття виконавцем на підставі належного виконавчо-
го документа за заявою стягувача про примусове виконання 
рішення виконавчого провадження. У заяві про примусове 
виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, 
що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому 
виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отри-
мання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його 
місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для 
отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає 
суму, що частково сплачена боржником за виконавчим доку-
ментом, за наявності часткової сплати.

Виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий 
документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився 
строк пред’явлення такого документа до виконання, і він відпо-
відає вимогам, передбаченим Законом України «Про виконавче 
провадження», і пред’явлений за місцем виконання рішення.

Обов’язковою умовою для відкриття виконавчого прова-
дження є сплата стягувачем авансового внеску в розмірі 2 від-
сотків від суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 міні-
мальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового 
характеру – у розмірі одного мінімального розміру заробітної 
плати з боржника – фізичної особи та в розмірі двох мінімаль-
них розмірів заробітної плати з боржника – юридичної особи.

При цьому квитанція про сплату авансового внеску дода-
ється до заяви про примусове виконання рішення, оскільки її 
ненадання є законодавчо закріпленою підставою для повер-
нення виконавчого документа стягувачу без прийняття до ви-
конання.

В свою чергу законодавцем визначено випадки, коли від 
сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішення-
ми про: стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за 
іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; 
обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездат-
ним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших со-
ціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, 
пільг; відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим уш-
кодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; стягнення 
аліментів; відшкодування майнової та/або моральної шкоди, зав-
даної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також звільняються від сплати авансового внеску державні 
органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представни-
ки дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, 
віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів 
державної виконавчої служби.

Авансові внески стягувачів використовуються виконавцем 
для здійснення витрат виконавчого провадження та в подаль-
шому стягуються з боржника.

У разі закінчення виконавчого провадження або повернен-
ня виконавчого документа невикористаний авансовий внесок 
повертається стягувачу не пізніше трьох робочих днів з дня ви-
несення відповідної постанови. Про використання авансового 
внеску виконавець готує звіт, який надається стягувачу на його 
письмову заяву. 

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що 
для реалізації права на звернення до виконавців із заявою про 
відкриття виконавчого провадження мають бути дотримані 
певні вимоги Закону. Має бути подано заяву з обов’язковим 
додаванням виконавчого документа та квитанції про сплату 
авансового внеску; сам виконавчий документ повинен відпо-
відати вимогам закону; заява про відкриття виконавчого про-
вадження має бути подана за місцем виконання відповідного 
рішення та у межах строків, встановлених для пред’явлення 
виконавчого документа до виконання. При дотриманні вище-
вказаних вимог виконавець не пізніше наступного робочого 
дня з дня надходження до нього виконавчого документа ви-
носить постанову про відкриття виконавчого провадження та 
розпочинає примусове його виконання.

Заступник начальника відділу організації 
та контролю за виконанням рішень

управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Олена Міщенко

Як стягнути аліменти з іноземця?
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Порядок державної реєстрації змін до установчих 
документів громадських об’єднань

Про реалізацію правопросвітницького проекту 
«Я маю право!» 

Державна реєстрація 
зміни імені

Відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України ім’я 
фізичної особи, яка є громадянином України, складається із 
прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випли-
ває із закону або звичаю національної меншини, до якої вона 
належить.

Чинним законодавством передбачено право фізичної особи на 
зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові). 

Варто зазначити, що статтею 16 Закону України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану» передбачено, що державна ре-
єстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян України.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на 
власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змі-
нити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або од-
ного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно 
відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, 
недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а 
також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з ак-
тового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка 
як батька дитини внесені до актового запису про її народження за 
заявою матері.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти 
років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного 
імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на 
зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або 
виключення відомостей про нього як батька дитини з актового за-
пису про її народження.

Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюєть-
ся відповідно до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, 
власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 (зі змі-
нами).

З метою зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) по-
дається заява у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта 
громадянина України.

Громадяни України, які проживають на її території, подають 
заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем проживання; громадяни України, які постійно проживають 
за кордоном, до дипломатичного представництва або консульської 
установи України, в якій вони перебувають на постійному консуль-
ському обліку.

Згода батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну іме-
ні зазначеної особи оформлюється також у вигляді заяви та пода-
ється ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину 
не може бути подана особисто одним з батьків, вона, нотаріально 
засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його іме-
ні може бути подана другим з батьків.

Під час подання заяви про зміну імені заявник попереджається 
про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення 
неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадяни-
на України та інших документів у разі зміни імені.

Строк розгляду заяви про зміну імені становить три місяці з дня 
її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути про-
довжений, але не більш як на три місяці.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає 
необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем прожи-
вання заявника для надання висновку про можливість зміни імені, 
а дипломатичне представництво або консульська установа України 
надсилає через Міністерство закордонних справ до Міністерства 
внутрішніх справ для подальшого пересилання до органу внутріш-
ніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні.

Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, 
яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає 
висновок про можливість зміни разом з усіма матеріалами до відді-
лу державної реєстрації актів цивільного стану .

Однак все ж є обмеження, коли ім’я або прізвище змінити не 
можна. Підставами для відмови може бути перебування заявника 
під судовим слідством, наявність судимості, яку не погашено або 
коли охочого отримати нове ім’я розшукують українські чи іноземні 
правоохоронні органи. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, диплома-
тичне представництво або консульська установа України на підста-
ві документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ 
про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на 
зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові. 

Відмова може бути в установленому порядку оскаржена у суді.
Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на змі-

ну імені може звернутися для реєстрації зміни імені. Якщо заявник 
без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відді-
лу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного 
представництва або консульської установи України для реєстрації 
зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Під час реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська 
установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Повторна зміна імені фізичної особи здійснюється відповідно 
до вищезазначеного Порядку розгляду заяв про зміну імені (пріз-
вища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану  
Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області 

Оксана Слєдовська

З метою формування у суспільстві правової 
культури та правової свідомості, сприяння підви-
щенню рівня знань та поінформованості громадян 
щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантова-
них Конституцією та законами України у різних 
сферах життя, Указом Президента України від 14 
листопада 2017 року №361/2017 оголошено 2018 
рік Роком реалізації правопросвітницького проек-
ту «Я маю право!». Ініціатором цього проекту ви-
ступило Міністерство юстиції України за підтрим-
ки агенства США з міжнародного розвитку USAID, 
Уряду США, міжнародного фонду «Відродження», 
Координаційного центру з надання правової до-
помоги, Міністерства освіти і науки України, Мі-
ністерства соціальної політики України, Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України, 
Асоціації юридичних клінік України. Відповідно 
до пункту 3 вищезазначеного наказу на обласно-
му рівні затверджено Регіональний план заходів з 
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» у 2018-2019 роках у Чернігівській області 
яким передбачено, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз’ясню-
вальної роботи, у тому числі, у місцевих засобах ма-
сової інформації;

участь у телепрограмах, орієнтованих на підви-
щення рівня правової культури та правової свідомості 
громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закла-
дів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів 
та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня 
знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією 
та законами України прав у різних сферах суспільного 
життя.

Важливим фактором переходу від радянської мо-
делі карального правосуддя до європейської моделі 
справедливого правосуддя є упровадження системи 
безоплатної правової допомоги. Протягом багатьох 
років Україна мала серйозну проблему з катуваннями 
та іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що 
принижують гідність, видами поводження правоохо-
ронних органів із затриманими. Завдяки системі на-
дання безоплатної правової допомоги на сьогодні ре-
алізується конституційне право громадян на правовий 
захист, забезпечуються рівні можливості для кожного 
розв’язувати свої життєві проблеми у правовий спо-
сіб, створюються реальні можливості для запобігання 
порушенням прав громадян та їх захисту. Так, за два 
місяці поточного року громадяни в рамках реалізації 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» отримали понад 300 кон-
сультацій від фахівців юстиції. Здебільшого допомогу 
надавали під час роботи мобільних пунктів безоплат-
ної правової допомоги (123) та «гарячих» телефонних 

ліній (115) при Головному територіальному управлінні 
юстиції. За цей період розповсюджено понад 6 тисяч 
інформаційних буклетів та іншої правової літератури.

Нагальним питанням в умовах становлення Украї-
ни як європейської демократичної держави є необхід-
ність вдосконалення діяльності органів місцевої влади 
та місцевого самоврядування, системи надання право-
вої допомоги. За останні два місяці проведено близько 
380 правопросвітницьких заходів та 100 навчальних 
заходів з прав людини для органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

У 2018 році проект «Я МАЮ ПРАВО!» продовжить 
реалізацію ініціатив, спрямованих на захист прав дітей 
та жінок та протидію насильству. При Головному тери-
торіальному управлінні юстиції створено регіональний 
штаб з координації, моніторингу та контролю за ста-
ном виконання органами ДВС області рішень про стяг-
нення аліментів, до роботи якого долучились органи 
Національної поліції України, Державної прикордонної 
служби України, прокуратури, пробації, ДП «Інфор-
мресурси». Пріоритетом також залишається захист 
прав підприємців при взаємодії з правоохоронними 
органами. Новим напрямком став захист права на ви-
конання судового рішення. 

У сучасних умовах трансформування і демократи-
зації суспільства, прийняття нових законодавчих актів, 
розвитку правової держави, здійснення значних змін у 
суспільній правовій свідомості вагоме значення необ-
хідно приділити формуванню правової свідомості з по-
зиції громадянського соціально активного суспільства. 
Тож управління юстиції співпрацює з громадськими 
організаціями. Форми роботи різноманітні: організація 
засідань «круглого» столу, семінарів, інформаційних 
зустрічей, виїзних консультативних пунктів, правових 
виставок та інші. Продовжується тісна співпраця з 
Лігою ділових і професійних жінок України, Центром 
профілактики «Вибір», громадською організацією 
«М’АРТ» тощо. 

Задля запровадження системного підходу до під-
вищення рівня правової культури як окремих грома-
дян, так і суспільства в цілому, формування у грома-
дян поваги до права, гуманістичних правових ідей, за-
гальнолюдських та національних правових цінностей, 
подолання правового нігілізму, визначення дієвого ме-
ханізму підвищення рівня правової поінформованості 
населення, сприяння забезпеченню вільного доступу 
громадян до правосуддя Головне управління юстиції 
запрошує до співпраці зацікавлених осіб.

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

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Людмила Кузьміна

Відповідно до статті 17 Закону 
України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань» для державної ре-
єстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі, 
у тому числі змін до установчих 
документів юридичної особи, 
подається відповідний пакет до-
кументів, наприклад, заява, при-
мірник оригіналу або нотаріально 
засвідчена копія рішення упов-
новаженого органу управління 
громадського формування про 
зміни, реєстр осіб (громадян), які 
брали участь в засіданні уповно-
важеного органу громадського 
формування, документ, що під-
тверджує правомочність при-
йняття рішення, відомості про ке-
рівні органи громадського фор-
мування– у разі внесення змін до 
складу керівних органів, установ-
чий документ юридичної особи в 
новій редакції – у разі внесення 
змін, що містяться в установчому 
документі, документ про сплату 
адміністративного збору.

Для державної реєстрації змін 
до відомостей про громадське фор-
мування, що не має статусу юри-
дичної особи встановлено дещо 
інші вимоги. 

Документи для державної ре-
єстрації змін до установчих доку-

ментів подаються заявником (ке-
рівником, новообраним керівником 
— у разі його переобрання, підпи-
сантом, уповноваженою особою за 
довіреністю). 

При цьому за наказом Мініс-
терства юстиції України «Про за-
провадження пілотного проекту у 
сфері державної реєстрації громад-
ських формувань» від 17.06.2016 
№ 1717/5 передбачена можливість 
подачі документів для державної 
реєстрації через центри надання 
адміністративних послуг та місце-
ві центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги як 
фронт-офіси. Контактні дані центрів 
надання адміністративних послуг 
та центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Черні-
гівської області, а також перелік та 
зразки документів, необхідних для 
державної реєстрації змін до уста-
новчих документів громадського 
об’єднання, розміщені на веб-сайті 
Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській облас-
ті. 

Заява та документи щодо дер-
жавної реєстрації змін до відомо-
стей про громадське об’єднання, 
що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі, у зв’язку із зміною 
керівника громадського об’єднання 
подаються виключно у паперовій 
формі. Якщо документи подають-
ся особисто, заявник представляє 

свій паспорт громадянина України. 
У разі подання документів пред-
ставником додатково подається 
примірник оригіналу або нотаріаль-
но засвідчена копія документа, що 
засвідчує його повноваження.

Громадське об’єднання повідом-
ляє про внесення змін до статуту 
громадського об’єднання, зміни 
у складі керівних органів громад-
ського об’єднання, зміну особи 
(осіб), уповноваженої представляти 
громадське об’єднання, зміну міс-
цезнаходження громадського об’єд-
нання протягом 60 днів з дня при-
йняття відповідного рішення.

За державну реєстрацію змін до 
відомостей про громадське об’єд-
нання справляється адміністратив-
ний збір у розмірі 0,1 від прожит-
кового мінімуму для працездатних 
осіб (на даний час становить 180 
грн.).

За державну реєстрацію змін до 
відомостей про структурні утворен-
ня політичних партій, творчих спі-
лок, організації роботодавців справ-
ляється адміністративний збір у роз-
мірі 0,3 від прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб (530 грн.).

Провідний спеціаліст відділу 
державної реєстрації друкованих

засобів масової інформації та 
громадських формувань 

Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
 Юлія Костюченко
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Стан виконання судових рішень по стягненню 
заборгованості по зарплаті – головна тема засідання 

регіонального штабу
30 березня 2018 року відбулось перше 

засідання регіонального штабу з коорди-
нації, моніторингу та контролю за станом 
виконання органами державної виконавчої 
служби Чернігівської області рішень про 
стягнення заборгованості по заробітній пла-
ті та інших виплат, пов’язаних з трудовими 
правовідносинами.

Члени штабу підсумували статистичні показ-
ники стану виконання рішень про стягнення 
заборгованості по заробітній платі, визначили 
стратегію та план заходів щодо оперативного 
та якісного виконання рішень цієї категорії.

Про проблемні питання та перспективи погашення 
заборгованості по заробітний платі за виконавчими 
документами з підприємств-боржників, що мають 
найбільшу суму заборгованості, доповіли начальник 
відділу примусового виконання рішень Ігор Бонда-
рев та начальник Центрального відділу ДВС м. Чер-
нігів Євгеній Павленко.

На сьогодні це ДП «Ніжинський ремонтний завод 
інженерного озброєння» та ПАТ «Готель «Градець-
кий».

ВИ МАЄТЕ ПРАВО ЗНАТИ!
Чи має право на соціальну 

відпустку батько дитини? 
Якщо так, то якої тривалості?

Насамперед, слід зазначити, що державні га-
рантії права на відпустки, умови, тривалість та 
порядок надання їх працівникам для виховання 
дітей встановлено Законом України «Про від-
пустки».

Зокрема, статтею 19 Закону передбачено, що 
жінці, яка працює і має двох або більше дітей ві-
ком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або 
яка усиновила дитину, матері особи з інвалід-
ністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій 
матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без 
матері (у тому числі у разі тривалого перебуван-
ня матері в лікувальному закладі), а також особі, 
яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідні-
стю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із 
прийомних батьків надається щорічно додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 10 календар-
них днів без урахування святкових і неробочих 
днів.

Аналізуючи норму статті, стає зрозумілим, що 
батько дитини має право на додаткову соціальну 
відпустку за певної умови  - якщо він виховує ди-
тину без матері, або ж якщо мати дитини перебу-
ває на тривалому лікуванні.   

Тож для реалiзацiї права на встановлену зако-
нодавством гарантiю потрiбно пiдтвердити факт 
вiдсутностi участi матерi у вихованнi дитини. Для 
прикладу, одним із таких документів може бути 
рiшення суду про позбавлення матерi батькiв-
ських прав.

Начальник 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олег Трейтяк

28 березня 2018 року команда Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області провела вуличне інфор-
мування громадян.

Ми вкотре представили містянам нові ініціативи щодо захисту 
права дітей на гідне утримання, розповіли як удосконалено си-
стему реєстрації, поінформували про реалізацію загальнонаціо-
нального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та його 
інформаційні кампанії.

«Міністерством юстиції підготовлено чергові законодавчі змі-
ни, що забезпечать право дітей на гідне утримання, суворі санкції 
для тих, хто не бажає добросовісно виконувати свої батьківські 
обов’язки», - анонсував чернігівцям під час особистого спілкуван-
ня керівник обласного управління юстиції Олег Трейтяк.

Говорили посадовці з громадянами і про #ЗупиниНасильство: 
Захист жінок та дітей від домашнього насильства – не менш акту-
альну і соціально значиму тематику.

Юстиція – відкрита для людей!

Запрошуємо до роботи на посаді 
державного нотаріуса!

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області запрошує 
осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, на 
роботу в державних нотаріальних конторах Чернігівської області.

ВАКАНТНІ ПОСАДИ У:

Першій чернігівській державній нотаріальній конторі (4 посади);
Ічнянській районній державній нотаріальній конторі;
Корюківській районній державній нотаріальній конторі;
Козелецькій районній державній нотаріальній конторі;
Куликівській районній державній нотаріальній конторі;
Ріпкинській районній державній нотаріальній конторі;
Ніжинській міській державній нотаріальній конторі;
Ніжинській районній державній нотаріальній конторі;
Новгород-Сіверській районній державній нотаріальній конторі;
Срібнянській районній державній нотаріальній конторі;
Талалаївській районній державній нотаріальній конторі.

Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування;
- гідні умови праці;
- стабільну, офіційну та достойну заробітну плату;
- можливість професійного росту.

Довідки за телефонами: 
(0462) 672-834, 674-127 – відділ кадрової роботи та державної служби; 
(0462) 672-869 – відділ з питань нотаріату.

Порядок державної реєстрації народження 
дитини, яка народилася поза 

лікувальним закладом
Народження дитини – визначна та радісна подія для кожної сім’ї, поява нової, 

неповторної особистості з притаманними лише їй рисами, повноцінного члена 
суспільства – носія цивільних прав та обов’язків.

Але в житті трапляються не передбачені випадки, коли дитина народжується поза 
лікувальним закладом.

Для проведення державної реєстрації такої дитини відповідно до статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» підставою є документи, 
що підтверджують факт народження дитини.

У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я документ, що підтвер-
джує факт народження, видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері 
та дитини. У разі, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, 
документ що підтверджує факт народження, видає відповідна консультаційна комісія 
у встановленому порядку і лише за умови встановлення факту народження жінкою 
дитини.

За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної 
комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної ре-
єстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

Провідний спеціаліст 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

Головного управління юстиції 
у Чернігівській області 

Ірина Скрипка


