8 ЖОВТНЯ
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ЮРИСТІВ
Указом Президента України
від 16.09.1997 р.
№ 1022/97 на підтримку ініціативи
Міністерства юстиції України, Спілки юристів
України, Спілки адвокатів України
встановлено в Україні професійне свято - день
юриста, яке відзначається щороку 8 жовтня.
Це професійне свято об'єднує юристів
різних сфер діяльності: суддів, адвокатів,
нотаріусів, юрисконсультів, працівників
правоохоронних органів та інших. Так, як
утверджувати та забезпечувати
справедливість у суспільстві їх головне
призначення.
Професія юриста, виділяється серед інших
цілим рядом специфічних властивостей,
зумовлених тією роллю, яку відіграють право і
Начальник
законність у житті суспільства. Охорона прав і
Полтавського
законних інтересів громадян, безкомпромісна
міського управління юстиції
боротьба з правопорушеннями та корупцією,
О.М. Лутченко
висококваліфіковане розв'язання
різноманітних юридичних проблем є змістом
повсякденної діяльності юристів,
їх професійним обов'язком.
Саме юристи мають забезпечити відродження людської віри у
справедливість, рівність перед законом, гарантованість правозахисту,
недоторканість прав і свобод, закарбованих у Конституції України,
міжнародних документах.
Всі юристи зобов'язані постійно пам'ятати, що правова держава починається
з верховенства права, а право починається з кожного із нас.
Прийміть сердечні привітання з нагоди професійного свята - Днем юриста!
Вибір цієї професії - це вибір шляху відповідальності, справедливості,
відданості, цілеспрямованості.
Щиро зичимо Вам здоров'я, добробуту, щастя й удачі,
життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і громадській діяльності.
Щиро бажаю Вам професійних успіхів, міцного здоров'я,
благополуччя та удачі, життєвої наснаги та нових здобутків
у професійній і громадській діяльності в ім'я процвітання нашої України.
З повагою, начальник
Полтавського міського управління юстиції

О.М. Лутченко
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Аграрні розписки
6 листопада 2012 року було прийнято
Закон України "Про аграрні розписки",
що регулює відносини, які виникають
під час оформлення, видачі, обігу,
виконання аграрних розписок (далі АР), визначає порядок їх реєстрації та
спрямований на створення правових,
економічних, організаційних умов
функціонування цих документів.
Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне
зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку
сільськогосподарської продукції або
сплатити грошові кошти на визначених
у ньому умовах;
Прийняття цього Закону орієнтоване
на розвиток кредитування дрібних і
середніх сільськогосподарських товаровиробників, які не мають достатньо
ліквідного майна для застави, а також
не дотягують до необхідних показників
прибутковості для отримання доступу
до кредитних продуктів комерційних
банків.
Суть аграрних розписок полягає у
тому, що після їх випуску та продажу
сільськогосподарський товаровиробник
отримує фінансування в обмін на
обов'язок про поставку продукції. При
цьому в аграрній розписці чітко визначена загальна кількість продукції, її
якість, місце доставки і дата.
До актів законодавства, що безпосередньо регулюють операції з аграрними розписками, належать:
- Закон України "Про аграрні розписки"
від 06.11.2012 № 5479-VI, зі змінами;
- постанова Кабінету Міністрів "Про
затвердження Порядку ведення Реєстру
аграрних розписок" від 17.07.2013 №
665;
- наказ Міністерства юстиції України
від 15.05.2013 № 888/5 "Про затвердження Змін до Порядку вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України",
яким внесено зміни до глави 2 "Посвідчення правочинів про відчуження та
заставу майна", а саме п. 5 "Посвідчення договорів застави" доповнено
підпунктом 5.30:
"Аграрні розписки посвідчуються
нотаріусом на підставі Закону України
"Про аграрні розписки" з дотриманням
загальних правил посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна.
Передання прав кредитора за аграрною
розпискою здійснюється відповідно до
вимог статті 11 Закону України "Про
аграрні розписки" шляхом простав-

лення передавального напису "Відступлено" на ній або на її невід'ємному
додатку,оформленому відповідно до
Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня
2010 року № 3253/5, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 23 грудня
2010 року за № 1318/18613 (із змінами),
із зазначенням нового кредитора за
аграрною розпискою. Такий напис
скріплюється підписом та печаткою (за
наявності) попереднього кредитора за
аграрною розпискою.
Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню, про що укладається Акт приймання-передачі у двох примірниках,
один з яких залишається у справах
нотаріуса, а інший видається новому
кредитору";
- наказ Мін'юсту від 03.06.2013 №
1061/5, яким внесено зміни до правил
діловодства, а саме додаток 25 доповнено формами 84, 85, 86, 87. Це
посвідчувальні написи на аграрні розписки за участю фізичної особи, за
участю юридичної особи, передавальний напис на аграрній розписці за
участю фізичної особи, за участю
юридичної особи;
- спільний наказ Мінагрополітики та
продовольства і Мін'юсту України від
04.09.2014 № 331/1471/5 "Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг
аграрних розписок".
- боржник за аграрною розпискою особа, яка видає аграрну розписку для
оформлення свого зобов'язання здійснити поставку сільськогосподарської
продукції або сплатити грошові кошти
на визначених в аграрній розписці
умовах;
- кредитор за аграрною розпискою фізична чи юридична особа, яка надає
грошові кошти, послуги, поставляє
товари, виконує роботи як зустрічне
зобов'язання за договором, за яким
боржник за аграрною розпискою видає
їй аграрну розписку, наділяючи правом
вимагати від нього належного виконання зобов'язань, а також фізична чи
юридична особа, яка отримала права
кредитора за аграрною розпискою від
іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом;
- реєстр аграрних розписок - єдина
інформаційна система, що містить
відомості про обов'язкові реквізити

виданих та погашених аграрних
розписок;
- експертна установа - фізична чи
юридична особа, діяльність якої полягає у проведенні за плату товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, яка самостійно або
фахівці якої підтвердили свою кваліфікацію у порядку, встановленому
законом для судових експертів;
- моніторинг предмета застави за
аграрними розписками - діяльність
кредиторів за аграрними розписками та
залучених кредиторами за аграрними
розписками інших зацікавлених осіб із
здійснення спостереження за майбутнім
врожаєм, що є предметом застави за
аграрними розписками, збору інформації про предмет застави та боржників
за аграрними розписками, її систематизації в бази даних та користування такими базами даних у порядку, передбаченому законом;
- сільськогосподарська продукція продукція, перелік якої визначений у
групах 01-14 розділів I та II Української
класифікації
товарів
зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф
України".
У ст. 9 Закону визначається порядок
видачі АР:
- аграрна розписка видається окремо на
кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна
розписка може видаватися на кожен
погоджений боржником та кредитором
обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції;
- під час видачі аграрна розписка
підлягає нотаріальному посвідченню в
порядку,
передбаченому
Законом
України "Про нотаріат" для правочинів,
з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;
- відомості про аграрну розписку в
момент її посвідчення вносяться до
Реєстру аграрних розписок особою, яка
вчиняє нотаріальні дії;
- відомості про предмет застави за
аграрною розпискою вносяться до
Державного реєстру обтяжень рухомого
майна особою, яка вчиняє нотаріальні
дії, в момент нотаріального посвідчення
аграрної розписки.
Завідуюча
першою полтавською державною
нотаріальною конторою
О.А. Троцька
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Випадки правомірного використання
об'єктів інтелектуальної власності
Законом можуть бути передбачені
випадки правомірного використання
об'єктів інтелектуальної власності без
такого дозволу.
Зокрема ст.444 ЦК передбачає, що твір
може бути вільно, без згоди автора та
інших осіб, та безоплатно використаний
будь-якою особою: як цитата з правомірно опублікованого твору або як
ілюстрація у виданнях, радіо і телепередачах, фонограмах та відеограмах,
призначених для навчання, за умови
дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо
воно вказане в такому джерелі, та в
обсязі, виправданому поставленою метою; для відтворення у судовому та
адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою; тощо.
При цьому особа, яка використовує
твір, зобов'язана зазначити ім'я автора
твору та джерело запозичення.
Дозвіл на використання об'єкта права
інтелектуальної власності, як правило,
проводиться шляхом видачі ліцензії.
Умови видачі такої ліцензії можуть бути
визначені ліцензійним договором.
Розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності можливе на
підставі різних договорів: ліцензії на
використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійного договору; договору про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності; договору
про передання виключних майнових

прав інтелектуальної власності; інших
договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі
під загрозою його нікчемності, але
законом можуть бути встановлені
випадки, в яких договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатись
усно.
Особа, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності (ліцензіар),
може надати іншій особі (ліцензіату)
письмове повноваження, яке надає їй
право на використання цього об'єкта в
певній обмеженій сфері. Це називається
"ліцензія на використання об'єкта права
інтелектуальної власності". Така ліцензія може бути оформлена як окремий
документ або бути складовою ліцензійного договору.
Основною правовою формою передання майнових прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір, за
яким одна сторона (ліцензіар) надає
другій стороні (ліцензіату) дозвіл на
використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою
сторін з урахуванням вимог закону.
Розпорядження майновими правами
інтелектуальної
власності
може

здійснюватися також шляхом внесення
їх до статутного капіталу юридичної
особи, передачі у заставу та використання в інших цивільних відносинах
(ч.З ст.424 ЦК, Закон "Про заставу"
тощо). Оцінка вартості майнових прав
інтелектуальної власності у таких
випадках провадиться за згодою сторін
з урахуванням приписів закону.
Особливості має здійснення права
інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно. Вони полягають у тому, що таке право може
здійснюватися за договором між ними.
Якщо ж суб'єкти права інтелектуальної
власності, що належить кільком особам,
вважають недоцільним укладення
такого договору або не зуміли досягти
згоди стосовно суттєвих умов такого
договору, то право інтелектуальної
власності здійснюється ними спільно
(ст.428 ЦК). Це означає, що жоден з
таких суб'єктів не може самостійно
розпорядитися жодним з майнових чи
немайнових прав інтелектуальної власності, усі вони беруть участь в управлінні правом інтелектуальної власності,
мають право на прибутки від нього,
несуть видатки, пов'язані зі здійсненням права інтелектуальної власності.
Провідний спеціаліст
Полтавського МУЮ
І.І. Пільщикова

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка
та поводження з ними в органах державної влади
Відповідно до ст. 19 Конституції
України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Ці положення
Конституції поширюються на всіх без
винятку службових осіб, незалежно від
того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або судової влади,
виконують свої службові обов'язки у
державному апараті, в органах місцевого самоврядування або на окремих
підприємствах, в установах та організаціях.
Основними нормативними актами,
що регулюють питання корупції є Закон
України "Про запобігання корупції",
який визначає правові та організаційні
засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо
усунення наслідків корупційних правопорушень.
Відповідно до Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, прирів-

няні до них особи у разі надходження
пропозиції щодо неправомірної вигоди
або подарунка, незважаючи на приватні
інтереси, зобов'язані невідкладно вжити
таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу,
яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у
тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за
наявності) або керівника відповідного
органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
Якщо особа, на яку поширюються
обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання
подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно,
що може бути неправомірною вигодою,
або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого
дня, письмово повідомити про цей факт
свого безпосереднього керівника або
керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.
Про виявлення майна, що може бути

неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується
особою, яка виявила неправомірну
вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником
відповідного органу, підприємства,
установи, організації.
У разі якщо майно, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунок
виявляє особа, яка є керівником органу,
підприємства, установи, організації, акт
про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка
підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов'язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його
відсутності.
Предмети неправомірної вигоди, а
також одержані чи виявлені подарунки
зберігаються в органі до їх передачі
спеціально уповноваженим суб'єктам у
сфері протидії корупції.
Державний реєстратор юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Т.І. Кукура
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Права та обов'язки,
соціальний та правовий захист учасників бойових дій
Особи, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення для надання статусу
учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам Збройних
Сил України командири (начальники)
військових частин (органів, підрозділів)
або інші керівники установ, закладів у
місячний строк після завершення
особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд комісії
Міністерства оборони України з питань
визначення учасників бойових дій такі
документи:
1) довідку про безпосередню участь
особи в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (зразок 1
додається);
2) витяги із наказів по стройовій
частині про убуття (прибуття) до
військової частини після виконання
завдань антитерористичної операції;
3) витяги із наказів по стройовій
частині першого заступника керівника
Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної
операції та вибуття до місця постійної
дислокації;
4) копії посвідчень про відрядження (в
разі їх наявності);
5) копії документів про отримання
поранень (в разі їх наявності);
Список військовослужбовців
військової частини А0000 Збройних
Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
проведення антитерористичної операції. Список складається в алфавітному
порядку та надається в паперовому і
електронному вигляді разом з відповідними документами на адресу: 03168,
м. Київ, 168, Повітрофлотський проспект, 6, Департамент кадрової політики
Міністерства оборони України. Також
список в електронному вигляді
Microsoft Excel (версія 97-2003)
надсилається
на
автоматизовану

систему управління Збройних Сил
України "Дніпро" (за наявністю) на
адресу Deg_dkp@dod.ua. У графі
Примітка вищезазначеного списка
особам, які мають статус учасника
бойових дій необхідно зазначити
"Учасник бойових дій з інших підстав".
Комісія Міністерства оборони України з
питань визначення учасників бойових
дій вивчає документи і направляє їх на
розгляд до міжвідомчої комісії з питань
розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, а у разі відсутності
підстав, які підтверджуються документами, повертає їх до військових
частин (органів, підрозділів), установ,
закладів з метою подальшого доопрацювання.
Право на грошове забезпечення
Учасники АТО мають право отримувати грошове забезпечення в повному
обсязі, з урахуванням всіх надбавок та
премій, на рівні військовослужбовців
контрактної служби (відповідно до
посад та військових звань), а не на рівні
військовослужбовців строкової служби,
як передбачалося раніше.
У відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України "Питання
грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період" від 09.04.2014
№ 111 грошове забезпечення зазначеній
категорії військовослужбовців виплачується у порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом.
Гарантії соціального
і правового захисту
Військовозобов'язані, які були
призвані на військову службу під час
мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу військовослужбовці, внаслідок чого на
них розповсюджуються пільги, передбачені Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу",
"Про соціальний і правовий статус
військовослужбовців і членів їх сімей",
та інших нормативно-правових актів.
Час перебування громадян України на
військовій службі зараховується до їх
страхового стажу, стажу роботи, стажу

роботи за спеціальністю, а також до
стажу державної служби.
Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення
(компенсацією за піднайом жилого
приміщення), охорону здоров'я та
безоплатне лікування.
Держава забезпечує соціальну та
професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової
служби.
Збереження місця роботи, посади
тощо.
За всіма громадянами, які призвані
під час мобілізації на військову службу,
гарантовано зберігаються місце роботи,
посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації,
незалежно від підпорядкування та форм
власності. Одночасно вони отримують
грошове забезпечення як військовослужбовці.
Згідно частини другої, третьої статті
39 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" за
громадянами України, які проходять
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, але не
більше одного року, зберігаються місце
роботи (посада), середній заробіток на
підприємстві, в установі, організації,
незалежно від підпорядкування та форм
власності (зімни внесені Законом
України від 27.03.14 № 1169-VII, які
набрали чинності з 01.04.14)
Також внесено зміни до статті 119
Кодексу законів про працю України:
Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, але не
більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і
середнього заробітку.
З метою безумовного виконання
законодавства в сфері оборони,
мобілізації та захисту прав громадян
України, які призвані під час мобілізації
постановою Верховної Ради України від
06.05.2014 № 1238-VII "Про додаткові
заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави" доручено
Генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та
відмови у виплаті заробітної плати
громадянам, призваним на військову
службу в зв'язку з мобілізацією. У разі
вчинення керівникам підприємств
вищезазначених фактів військово-
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зобов'язаним необхідно звернутися до
органів прокуратури.
Одноразова грошова допомога
Нараховується одноразова грошова
допомога, яка буде виплачуватися на
день демобілізації.
Пункт 2 статті 15 Закону України
"Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей":
Військовослужбовцям, які були
призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата
одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за
період такої служби з дня їхнього
зарахування на службу без урахування
періоду попередньої військової служби,
на якій вони перебували у мирний час,
за винятком тих осіб, які при звільненні
з військової служби у мирний час не
набули права на отримання такої
грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації
таких військовослужбовців. Умови та
порядок виплати одноразової грошової
допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом
у зв'язку з мобілізацією, визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Які пільги для учасника бойових дій?
Військовослужбовці Збройних Сил
України, які брали участь в антитерористичній операції, відповідно до
пункту 19 статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" отримують статус
учасника бойових дій".
Учасникам бойових дій згідно зі
статтею 12 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" надаються понад 20 різних
видів пільг, найбільш важливими з яких
є такі:
- безоплатне одержання лікарських
засобів за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування,
безоплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням; користування
при виході на пенсію чи зміні місця
роботи поліклініками та госпіталями,
до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи; першочергове обслуговування в лікувальнопрофілактичних закладах та першочергова госпіталізація; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 процентів середньої

заробітної плати;
1) 75-процентна знижка квартирної
плати та вартості комунальних послуг;
позачергове встановлення на пільгових
умовах квартирних телефонів
2) безплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості;
безплатний проїзд один раз на два роки
(туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
3) використання чергової щорічної
відпустки у зручний час, а також
одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік; переважне право на
залишення на роботі;
4) першочергове забезпечення жилою
площею. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво
забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на
квартирний облік. Першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, одержання позики на будівництво з
погашенням її протягом 10 років
починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва;
5) щорічна разова грошова допомога до
5 травня.
Відповідно до статей 10 та 15 Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" відповідні пільги отримують також особи, на
яких поширюється чинність зазначеного Закону, до яких відносяться,
зокрема:
- сім'ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок
захворювання, одержаного в період
проходження військової служби;
- дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге;
- діти померлих учасників бойових дій,
які навчаються за денною формою
навчання у вищих навчальних закладах
I-IV рівнів акредитації та професійнотехнічних навчальних закладах.

час мобілізації. При цьому державна
реєстрація підприємницької діяльності
фізичних
осіб-підприємців
не
припиняється;
Кодекс законів про працю України
стаття 49-2:
Вимоги частин першої - третьої цієї
статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв'язку із
змінами в організації виробництва і
праці, пов'язаних з виконанням заходів
під час мобілізації, на особливий
період.
Не припиняється виплата пенсій
пенсіонерам, у разі призову їх на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період на час такої служби.
Розміри пенсії.
Збережено розміри пенсій офіцерам
запасу, які призвані під час мобілізації.
При демобілізації цим офіцерам пенсія
буде збільшена з урахуванням нових
посад, військових звань та додаткової
вислуги років. Якщо ж новий розмір
пенсії у офіцерів буде нижчим за
розмір, який вони отримували в мирний
час, виплата їм пенсії здійснюється у
раніше встановленому розмірі.
Закон України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
стаття 2 після:
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують
пенсію за цим Законом, у разі призову їх
на військову службу під час мобілізації,
на особливий період до Збройних Сил
України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів
внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів
цивільного захисту, податкової міліції
та Державної кримінально-виконавчої
служби України виплата пенсій на час
такої служби не припиняється. Після
звільнення із служби цих осіб виплата
їм пенсій здійснюється з урахуванням
додаткової вислуги років на день їх
демобілізації. Якщо новий розмір пенсії
у цих осіб буде нижчим за розмір, який
вони отримували в мирний час, виплата
їм пенсії здійснюється у розмірі, який
вони отримували на день призову на
службу у зв'язку з мобілізацією.

Право на підприємницьку діяльність
Збережено право на підприємницьку
діяльність для приватних підприємців,
при їх призові на військову службу під

В.о. начальника
Київського ВДВС
Полтавського МУЮ
О.В. Міщанін
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Права та обов'язки, соціальний та правовий захист
військовозобов'язаних, призваних на військову службу
у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також
військовослужбовців, прийнятих на військову службу
в добровільному порядку (за контрактом)"
Захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України
відповідно до статті 1 Закону України
"Про військовий обов'язок і військову
службу" є конституційним обов'язком
громадян України.
Військовий обов'язок включає,
зокрема прийняття на військову службу
в добровільному порядку (за контрактом), призов на військову службу,
проходження служби у військовому
резерві.
Обов'язки громадян щодо здійснення
мобілізаційних заходів визначено
Законом України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію".
Згідно зі статтею 22 цього Закону
військовозобов'язані зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби
безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України) для
постановки на військовий облік та
визначення призначення на воєнний
час.
Під час мобілізації та переведення
Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати
воєнного часу громадяни (крім тих, які
проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні
пункти у строки, зазначені в отриманих
ними документах (мобілізаційних
посвідченнях, повістках або розпорядженнях
військових
комісарів
(військовозобов'язані Служби безпеки
України - керівників органів, де вони
перебувають на військовому обліку,
військовозобов'язані
Оперативнорятувальної служби цивільного захисту
- керівників відповідних органів
управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері цивільного захисту). Резервісти
зобов'язані з'явитися до військових
частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони
проходять службу у військовому
резерві.
Громадянам, які перебувають на
військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна
місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи.
Відповідно до статті 23 Закону не
підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:
- заброньовані на період мобілізації та
на воєнний час за органами державної
влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування, а
також за підприємствами, установами і
організаціями в порядку, вста-

новленому
Кабінетом
Міністрів
України;
- визнані відповідно до висновку
військово-лікарської комісії тимчасово
непридатними до військової служби за
станом здоров'я на термін до шести
місяців (з наступним проходженням
військово-лікарської комісії);
- чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16
років (такі чоловіки можуть бути
призвані на військову службу у разі їх
згоди тільки за місцем проживання);
- жінки, на утриманні яких перебувають
діти віком до 16 років (такі жінки
можуть бути призвані на військову
службу в разі їх згоди і тільки за місцем
проживання);
- зайняті постійним доглядом за
особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі
відсутності інших осіб, які можуть
здійснювати такий догляд;
- народні депутати України, депутати
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим;
- інші військовозобов'язані або окремі
категорії громадян у передбачених
законами випадках.
Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та
резервістів під час виконання ними
обов'язків служби у військовому резерві
встановлюються Законом України "Про
військовий обов'язок і військову службу", іншими нормативно-правовими
актами.
За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та
резервістами на весь час виконання
ними обов'язків служби у військовому
резерві, включаючи час проїзду до
місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана
посада та середня заробітна плата на
підприємстві, в установі, організації
незалежно від підпорядкування і форм
власності.
Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів визначено
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644.
Якщо військовозобов'язаний захворів
під час зборів і продовжує хворіти після
їх закінчення, за ним зберігаються
місце роботи і займана посада, а з дня
закінчення зборів, у разі тимчасової
непрацездатності, замість заробітної
плати виплачується допомога по
тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
Якщо резервіст захворів під час
виконання ним обов'язків служби у
військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним збері-

гаються місце роботи і займана посада,
а з дня закінчення терміну виконання
цих обов'язків, у разі тимчасової
непрацездатності, замість заробітної
плати виплачується допомога по
тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
Військовозобов'язаним, які на день
призову на збори не працюють, на весь
період зборів та резервістам з числа
непрацюючих на весь термін виконання
ними обов'язків служби у військовому
резерві, включаючи час проїзду до
військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі
мінімальної заробітної плати за рахунок
коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших
центральних органів виконавчої влади,
які відповідно до закону здійснюють
керівництво військовими формуваннями.
Статтею 16 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачена виплата одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті),
інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які
призвані на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві, у розмірі,
встановленому цим Законом.
Основні засади державної політики
у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей визначені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Розділом ІІ зазначеного Закону
встановлені права військовослужбовців
щодо:
- забезпечення громадянських прав і
свобод (військовослужбовці беруть
участь у референдумах, обирають і
можуть бути обраними до відповідних
місцевих рад та інших виборних
державних органів згідно з Конституцією України);
- реалізації права на свободу світогляду
і віросповідання (військовослужбовці
вправі сповідувати будь-яку релігію або
не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні
переконання);
- недоторканності військовослужбовців
(військовослужбовцю
гарантується
недо-торканність особи. Він не може
бути арештований інакше, як на
підставі судового рішення);
- вибору місця проживання і виїзду за
кордон (військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право
на вибір місця проживання в будь-якому
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населеному пункті України або в іншій
державі відповідно до законів та
міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною
Радою України);
- грошового забезпечення (держава
гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види
забезпечення в обсязі, що відповідає
умовам військової служби, стимулює
закріплення кваліфікованих військових
кадрів. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад,
оклад за військовим званням; щомісячні
додаткові види грошового забезпечення
(підвищення
посадового
окладу,
надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премія);
- одноразові додаткові види грошового
забезпечення);
- продовольчого, речового та іншого
забезпечення (продовольче та речове
забезпечення
військовослужбовців
здійснюється за нормами і в терміни,
що
встановлюються
Кабінетом
Міністрів України);
- службового часу і часу відпочинку
(загальна тривалість службового часу
військовослужбовців на тиждень не
може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний
період, визначеної законодавством
України, за винятком випадків проведення військових навчань, походів
кораблів, бойових стрільб та бойового
чергування, несення служби в добовому
наряді та інших заходів, пов'язаних із
забезпеченням боєготовності військових частин, які здійснюються без
обмеження загальної тривалості службового часу. Вихідні, святкові та
неробочі дні є днями відпочинку для

всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків);
- права на відпустки (військовослужбовцям, крім військовослужбовців
строкової військової служби, надаються
щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального
забезпечення та наданням грошової
допомоги на оздоровлення у розмірі
місячного грошового забезпечення.
Також
їм
надаються
додаткові
відпустки у зв'язку з навчанням, творчі
відпустки та соціальні відпустки. Інші
додаткові відпустки надаються їм на
підставах та в порядку, визначених
відповідними законами України);
- охорони здоров'я та медичної допомоги (військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані
на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори, мають право на
безоплатну кваліфіковану медичну
допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться
лікувально-профілактичні
заходи.
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не
більше одного разу на рік на санаторнокурортне лікування та відпочинок у
санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів
України.

Таким же правом корис-туються члени
сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової
служби);
- забезпечення військовослужбовців та
членів їх сімей жилими приміщеннями
(держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх
бажанням грошовою компенсацією за
належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами);
- пенсійного забезпечення і виплати
одноразової грошової допомоги при
звільненні з військової служби (пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової
служби провадиться відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб".
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової
служби, які звільняються зі служби в
залежності від підстав звільнення
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від 25 до 50 відсотків
місячного грошового забезпечення за
кожний повний календарний рік
служби)
В.о. начальника
Київського ВДВС
Полтавського МУЮ
О.В. Міщанін

Порядок отримання повторних свідоцтв
або довідок про державну реєстрацію актів цивільного стану
із держав-членів СНД
Верховна Рада України 10.11.1994
року ратифікувала Конвенцію про
правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі- Конвенція),
підписану від імені України у м.
Мінську 22.01.1993 року. Положення
Конвенції розроблялися виходячи з
прагнення забезпечити громадянам
Договірних Сторін та особам, які
проживають на їхніх територіях,
надання в усіх державах-членах у
відношенні особистих та майнових
прав того самого правового захисту, як і
власним громадянам, а також надаючи
важливого значення розвитку співпраці
в галузі надання установами юстиції
правової допомоги по цивільних,
сімейних і кримінальних справах.
Основною метою Конвенції є врегулювання відносин компетентних органів держав (установ юстиції) учасниць
СНД (Республіка Білорусь, Азербайджанська Республіка, Республіка
Узбекистан, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Таджи-

кистан, Республіка Вірменія, Киргизька
Республіка, Республіка Молдова, Грузія
та Туркменістан) у цивільних, сімейних
та кримінальних справах, а також
забезпечення належного захисту прав і
законних інтересів громадян та осіб, що
проживають на їхній територіях. Відповідно до ст.6 Конвенції обсяг правової допомоги складають такі дії:
складання та пересилка документів,
проведення оглядів, обшуків, вилучення та передачі речових доказів,
проведення експертизи, допиту сторін,
третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів,
допиту сторін, третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих,
свідків, експертів, розшук осіб, здійснення кримінального переслідування,
видача осіб для притягнення їх до
кримінальної відповідальності або приведення вироку до виконання, визнання
та виконання судових рішень у
цивільних справах, вироків у частині
цивільного позову, виконавчих написів,
а також шляхом вручення документів

(ст. 6 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у
цивільних, сімейних та кримінальних
справах від 28 березня 1997 року).
Таким чином, щоб отримати документ про державну реєстрацію актів
цивільного стану з перелічених вище
держав, необхідно звернутися до відділу ДРАЦС за місцем свого проживання. Пункт перший нової редакції
статті 14 Конвенції передбачає можливість пересилати установами юстиції
Договірних Сторін свідоцтва про
реєстрацію актів цивільного стану без
перекладу і безкоштовно - безпосередньо через органи реєстрації актів
цивільного стану Договірних Сторін з
повідомленням громадян про пересилку
документів.
Начальник Ленінського відділу
ДРАЦС РС
Полтавського МУЮ
В В. Звєрєва
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Договір страхування
Економічні та соціальні перетворення
в Україні, розвиток міжнародних відносин зумовили формування страхової
галузі. Розбудова ринкової економіки,
процеси роздержавлення і приватизації,
зростання конкуренції привели до
переорієнтації та розвитку системи
захисту юридичних та фізичних осіб від
матеріальних втрат, які можуть виникнути в результаті стихійного лиха,
нещасного випадку та інших ризикових
обставин.Страхові
правовідносини
останнім часом набувають все більш
масового характеру: ними пронизані
майже всі сфери нашого життя - воно й
не дивно, адже прагнення фізичних та
юридичних осіб убезпечити своє існування, діяльність та майбутнє є раціональним і прогресивним. У свідомості
українців страхування поступово
закріплюється в якості обовязкового
компоненту організації життя, адже
економічно розвинуте суспільство не
може існувати без страхування, яке є
невідємною частиною суспільних
відносин, гарантом благополуччя та
стабільного розвитку.
Цей інститут не лише важливий у
сучасних умовах життя і діяльності
громадян, підприємств, установ, організацій, банківських, комерційних структур та українського суспільства в
цілому, а й відпрацьований у теорії
юридичної науки та в практиці.
Правовим засобом, що опосередковує
надання страховиками страхових послуг, є договір страхування, що виступає
основним регулятором конкретних
страхових правовідносин. Але для того,
щоб договір дійсно виконував покладені на нього функції, він повинен
розроблятися, виходячи з розуміння
суті та природи страхових правовідносин, якому передує глибоке вивчення
науково-теоретичних
положень,
сформульованих провідними цивілістами - фахівцями цієї галузі, з використанням історичного та зарубіжного
досвіду; детальний аналіз законодавства та ознайомлення зі страховою
практикою, що існує, а також із відповідною судовою практикою. Договір
має складатися з урахуванням особливостей та проблем, які притаманні
даним відносинам, щоб бути адекватним їм, а відтак стати ефективним
правовим механізмом реалізації прав та
інтересів сторін, регулювання відносин
між ними.
У Законі України "Про страхування"
договір страхування визначається як
письмова угода між страхувальником і
страховиком, згідно з якою страховик
бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити

страхову суму або відшкодувати завданий збиток в межах страхової суми
страхувальнику чи іншій особі, яка
визначена страхувальником, або на
користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати
послуги, тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі
у визначені терміни та виконувати інші
умови договору.
Для укладання договору страхування
страхувальник подає страховикові письмову заяву за формою, встановленою
страховиком, або іншим чином заявляє
про свій намір укласти договір страхування. Факт укладання договору страхування посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом).
Договір страхування повинен містити:
- назву документу;
- назву та адресу страховика;
- прізвище, ім'я, по-батькові або назву
страхувальника та застрахованої особи,
їх адреси та дати народження;
- прізвище, ім'я, по-батькові або назву
вигодонабувача, його адресу та дату
народження;
- зазначення об'єкта страхування;
- розмір страхової суми або страхових
виплат (страхування життя);
- перелік страхових випадків;
- страховий тариф;
- розмір страхових внесків і терміни їх
сплати;
- строк дії договору;
- порядок зміни і припинення дії
договору;
- причини відмови у страховій виплаті;
- права та обов'язки сторін і
відповідальність за невиконання або
неналежне виконання умов договору;
- інші умови за згодою сторін;
- підписи сторін.
Договір страхування вступає в силу з
моменту внесення страхового платежу,
якщо інше не передбачене умовами
страхування.
Виплата страхових сум і страхового
відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування
або законодавством на підставі заяви
страхувальника і страхового акта
(аварійного сертифіката) та інших
документів, які передбачені правилами
страхування.
Страховий акт складається страховиком або уповноваженою особою. У
разі необхідності страховик може
робити запити про відомості, пов'язані з
страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних
закладів та інших підприємств, установ
і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку,
а також може самостійно з'ясовувати

причини та обставини страхового
випадку.
Підприємство, установи і організації
зобов'язані надсилати відповідь страховикові на запит про відомості, пов'язані
із страховим випадком, у тому числі й
дані, що є комерційною таємницею.
При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будьякій формі, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
Дія договору страхування припиняється
за згодою сторін, а також у разі:
1) закінчення терміну дії договору;
2) виконання страховиком зобов'язань
перед страхувальником у повному
обсязі;
3) несплати страхувальником страхових
платежів в встановлені договором
терміни;
4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина за винятком випадків,
передбачених законодавством України;
5)ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
6) прийняття судового рішення про
визначення договору страхування
недійсним;
7) інших випадків, передбачених
законодавством України.
Згідно Закону "Про страхування ",
страховик зобов'язаний:
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
2) протягом двох робочих днів, як
тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;
3) при настанні страхового випадку
здійснити виплати страхової суми або
відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається умовами договору страхування;
4) відшкодовувати витрати, понесені
страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або
зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
5) за заявою страхувальника у разі
здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір
страхування;
6) тримати в таємниці відомості про
страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених зако-
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нодавством України.
У свою чергу страхувальник
зобов'язаний:
1) своєчасно вносити страхові платежі;
2) при укладанні договору страхування
надати інформацію страховикові про
всі відомі йому обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового
ризику, і надалі інформувати його про
будь-яку зміну страхового ризику;
3) повідомити страховика про інші
діючі договори страхування щодо цього
об'єкта страхування;
4) вживати заходів щодо запобігання та
зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
5) повідомити страховика про настання
страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
У разі смерті страхувальника громадянина, який уклав договір майнового страхування, права і обов'язки
страхувальника переходять до особи,
яка одержала це майно в спадщину.
Страховик має право відмовити у
виплаті страхових сум у випадку, коли
мають місце:
1) навмисні дії страхувальника або
особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи
службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її межі
або захисту майна, життя, здоров'я,
честі, гідності та ділової репутації).
Кваліфікація дій страхувальника або
особи, на користь якої укладено договір
страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
2) вчинення страхувальником - громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;
3) подання страхувальником свідомо
неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання
страхового випадку;
4) отримання страхувальником повного
відшкодування збитків за майновим
страхуванням від особи, винної у їх
заподіянні;
5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або
створення страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
6) інші випадки, передбачені законодавством України.
Головний спеціаліст
Центрального відділу ДРАЦС РС
Полтавського МУЮ
В.І. Кодаченко

Україна на шляху незалежності
Верховна Рада Української РСР 16
липня 1990 pоку прийняла знаменний,
історичного значення документ - Декларацію про державний суверенітет
України. Із 385 депутатів, присутніх у
цей день на засіданні парламенту, за
Декларацію проголосували 355, проти чотири, не взяли участі у голосуванні 26 (однак 18 з них звернулися до
секретаріату з проханням приєднати
їхні голоси до голосів "за").
Декларація складалася зі вступу
(преамбули) та десяти розділів: І.
Самовизначення української нації. II.
Народовладдя. III. Державна влада. IV.
Громадянство Української РСР. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність. VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX.
Зовнішня і внутрішня безпека. X.
Міжнародні відносини.
У Декларації записані слова: "Верховна Рада Української РСР, виражаючи
волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення
прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про
повноцінний політичний, економічний,
соціальний та духовний розвиток
народу України, визнаючи необхідність
побудови правової держави, маючи на
меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує
державний суверенітет України як
верховенство, самостійність, повноту і
неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і
рівноправність у зовнішніх зносинах".
Далі зазначалося, що Україна як
суверенна держава розвиватиметься в
існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією невід'ємного
права на самовизначення. Будь-які
насильницькі дії проти національної
державності України з боку політичних
партій, громадських організацій чи
окремих осіб переслідуються законом.
"Громадяни Республіки всіх національностей, - підкреслювалося у Декларації,
- становлять народ України". Народ
України є єдиним джерелом державної
влади.
Українська держава "забезпечує
рівність перед законом усіх громадян
Республіки, незалежно від походження,
соціального і майнового стану, расової
та національної приналежності, статі,
освіти, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, роду і характеру
занять, місця проживання та інших
обставин". Україна є самостійною у
розв'язанні будь-яких питань свого
державного життя, а державна влада
здійснюється за принципом її розподілу
на законодавчу, виконавчу і судову.
Територія України в існуючих кордонах
є недоторканою і не може бути змінена
чи використана без її згоди.
Національним багатством країни

володіє, користується і розпоряджається тільки народ України. Вона самостійно встановляє порядок організації охорони природи і порядок використання природних ресурсів, може
заборонити будівництво й припинити
функціонування будь-яких підприємств, установ та інших об'єктів, які
спричиняють загрозу екологічній
безпеці.
Україна самостійна у вирішеннях
питань науки, освіти, культурного і
духовного розвитку української нації,
гарантує всім національностям, що
проживають на території Республіки,
право їх вільного національно-культурного розвитку.
Територія України є неподільною і
недоторканою. Віднині на території
України мають чинність виключно
Конституція і закони України.
Акт проголошення незалежності
України, день прийняття якого був
незабаром проголошений національним
святом, не був випадковим явищем,
навіяним серпневим путчем. Прагнення
до національного суверенітету випробувано віками. Право самовизначення право народу самому визначати свою
долю. Акт проголошення незалежності
України український народ прийняв,
продовжуючи тисячолітню традицію
державотворення в Україні з урахуванням природного права на самовизначення.
Прагнучи утвердження на території
України загальнолюдських соціальних
цінностей і благ, зокрема, принципів
свободи людини, гуманізму, соціальної
справедливості, рівноправності усіх
націй та етнічних груп, беручи до уваги,
що на території держави проживають
громадяни понад 100 національностей,
які разом з українцями становлять 42мільйонний народ України, Верховна
Рада 1 листопада 1991 p. прийняла
"Декларацію прав національностей
України".
Дуже важливим завданням молодої
держави було створення власних Збройних сил - гаранта захисту державної
незалежності, територіальної цілісності
та суверенітету країни. Без надійних і
достатніх збройних сил будь-яка держава не могла б довго проіснувати.
Прагнучи забезпечити економічний
суверенітет, входження у світове господарське співтовариство, добробут і
умови для вільної, творчої праці громадян, Україна розпочала перехід до
ринкової економіки, визначила рівноправність усіх форм власності.
Заступник начальника
Октябрського ВДВС
Полтавського МУЮ
В.В. Нагній
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Порядок дій громадян у випадках вимагання від них
неправомірної вигоди (підстави звільнення від відповідальності)
Невід'ємна складова корупції хабарництво. В Україні це явище
охопило багато сфер суспільного життя.
Саме тому, особливо останнім часом,
значну увагу приділяють удосконаленню наявних і пошуку нових форм
і методів протидії хабарництву. Верховною радою було прийнято ряд нормативно-правових актів, якими поняття
"хабар" остаточно викреслено з кримінального законодавства України та
замінено поняттям "неправомірна вигода". Крім цього, закон криміналізує такі
діяння, як "пропозиція надання неправомірної вигоди" та "прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди", передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди будь-якому працівнику
державного підприємства, установи чи
організації (ч. 5 ст. 354 КК).
Варто зазначити, що хабарництво
(надання неправомірної вигоди) - це
злочин, який здійснюється не лише з
участю службових осіб (осіб, які надають публічні послуги), а й з участю
громадян. Це завжди прояв волі двох:
того, хто дає хабар, і того, хто його бере.
Тому, щоб боротьба з корупцією була
ефективнішою, необхідно приділяти
значну увагу фактам не лише отримання неправомірної вигоди, а й давання.
Запобіганню й профілактиці корупційних правопорушень сприяють випадки звільнення від кримінальної
відповідальності особи, яка добровільно заявила про надання неправомірної вигоди до притягнення її до
кримінальної відповідальності. Як уже
зазначалося, надання й одержання
неправомірної вигоди є так званими
"кореспондуючими злочинами", що тісно пов'язані умислами осіб, які їх
вчиняють, тому гроші, матеріальні цінності чи послуги, що були надані службовій особі або особі, яка надає публічні послуги, як неправомірна вигода
повинні усвідомлюватися як тим, хто її
надав, так і тим, хто її одержав. Звільнення опосередковане добровільною та
своєчасною заявою безпосередньо
особи, яка винна в наданні непра-

вомірної вигоди.
Своєчасною слід вважати заяву,
подану протягом часу між наданням
неправомірної вигоди й моментом
притягнення особи, яка надала неправомірну вигоду, до кримінальної відповідальності. Цим моментом є письмове
повідомлення однією з уповноважених
осіб про підозру у вчиненні злочину.
Передумови та підстави звільнення
осіб, які пропонували, обіцяли або
надали неправомірну вигоду, від кримінальної відповідальності передбачені
в ч. 5 ст. 354, ч. 5 ст. 368-3, ч. 5 ст. 3684 та ч. 6 ст. 369 КК.
Обов'язковим елементом складу
злочину, передбаченого ст. 368КК, є
вимагання. У цій статті під вимаганням
неправомірної вигоди слід розуміти
вимогу щодо надання неправомірної
вигоди з погрозою вчинення дій або
бездіяльності з використанням свого
становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно
особи, яка надає неправомірну вигоду,
або умисне створення умов, за яких
особа вимушена надати неправомірну
вигоду з метою запобігання шкідливим
наслідкам щодо своїх прав і законних
інтересів (примітка 3 до ст. 354 КК).
Підставою звільнення особи від
кримінальної відповідальності є постзлочинна поведінка цієї особи, що
полягає у своєчасному добровільному
повідомленні правоохоронних органів
про пропозицію, обіцянку або надання
неправомірної вигоди службовій особі
або особі, яка надає публічні послуги.
Для визнання заяви добровільною мало
констатувати, що особу, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, прямо не примушували
зробити заяву. Необхідно довести існування інших обставин, котрі свідчать
про її добровільність. Ними є:
- подання заяви за власним бажанням
такої особи, коли слідчим органам ще
невідомо про злочин, а коли відомо - то
цього не знає заявник (заяву слід
вважати добровільною і тоді, коли
особа зробила її за порадою родичів,
друзів, колег по службі тощо);
- наявність у особи умислу повністю
викрити себе й інших учасників зло-

чину. При цьому тільки документальне
підтвердження факту пропозиції, обіцянки або надання неправомірної
вигоди (добровільна заява про це) та тієї
обставини, що вказана заява стала приводом до початку кримінального провадження, дає суду підставу закрити
кримінальне провадження та звільнити
обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Власноруч написана заява чи протокол усної заяви, а також протокол
допиту підозрюваного є важливими
доказами у кримінальному провадженні. Тому вони повинні чітко відображати такі відомості:
1) що спонукало особу, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, заявити про вчинений
злочин;
2) чи за власною ініціативою вона це
робить;
3) чи не знала вона, що про злочин уже
відомо органам досудового розслідування.
Нерідко зазначені процесуальні
документи не містять необхідних відомостей, що ускладнює або робить
неможливим правильне вирішення
питання про звільнення від кримінальної відповідальності винних осіб.
Тому обставини подання ними заяв
підлягають ретельному дослідженню
під час досудового розслідування та в
судовому засіданні.
Підсумовуючи, слід зазначити, що
сфери суспільного життя, які найбільше
вражені корупцією, мають стати об'єктом повсякденної фахової та системної
просвітницької роботи правоохоронних
органів, службових осіб, громадськості
з роз'яснення можливості в разі навіть
неодноразового надання неправомірної
вигоди бути звільненим від відповідальності за умов добровільного й своєчасного повідомлення про це.
Державний реєстратор
юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців
реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Т.І. Кукура
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Недійсний шлюб
Підставою недійсності шлюбу є
порушення
вимог,
встановлених
статтями 22, 24-26 Сімейного Кодексу
України. А саме:
- шлюбний вік встановлено для чоловіків та жінок у вісімнадцять років.
Особи, які бажають зареєструвати
шлюб, мають досягти шлюбного віку на
день реєстрації шлюбу;
- добровільність шлюбу. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка
до шлюбу не допускається.
- реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою,
яка з інших причин не усвідомлювала
значення своїх дій і (або) не могла
керувати ними.
Одношлюбність. Жінка та чоловік
можуть одночасно перебувати лише в
одному шлюбі. Жінка та чоловік мають
право на повторний шлюб лише після
припинення попереднього шлюбу.
Недійсним є шлюб, зареєстрований
з особою, яка одночасно перебуває в
іншому зареєстрованому шлюбі. Недійсним є шлюб, зареєстрований між
особами, які є родичами прямої лінії
споріднення, а також між рідними братом і сестрою. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана
недієздатною.
За заявою заінтересованої особи орган
державної реєстрації актів цивільного
стану анулює актовий запис про шлюб,
зареєстрований з особами, зазначеними
у частинах першій - третій цієї статті.
Якщо шлюб зареєстровано з особою,
яка вже перебуває у шлюбі, то в разі
припинення попереднього шлюбу до
анулювання актового запису щодо
повторного шлюбу повторний шлюб
стає дійсним з моменту припинення
попереднього шлюбу.
Актовий запис про шлюб анулюється
незалежно від смерті осіб, з якими було
зареєстровано шлюб а також розірвання
цього шлюбу.
Шлюб визнається недійсним за
рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або
чоловіка. Згода особи не вважається
вільною, зокрема, тоді, коли в момент
реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у
стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не
усвідомлювала сповна значення своїх
дій і (або) не могла керувати ними, або
якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного
насильства.
Шлюб визнається недійсним за
рішенням суду у разі його фіктивності.
Шлюб є фіктивним, якщо його укла-

дено жінкою та чоловіком або одним із
них без наміру створення сім'ї та
набуття прав та обов'язків подружжя.
Шлюб не може бути визнаний
недійсним, якщо на момент розгляду
справи судом відпали обставини, які
засвідчували відсутність згоди особи на
шлюб або її небажання створити сім'ю.
Шлюб може бути визнаний недійсним
за рішенням суду, якщо він був
зареєстрований:
1) між усиновлювачем та усиновленою
ним дитиною з порушенням вимог,
встановлених частиною п'ятою статті
26 Сімейного Кодексу;
2) між двоюрідними братом та сестрою;
між тіткою, дядьком та племінником,
племінницею;
3) з особою, яка приховала свою тяжку
хворобу або хворобу, небезпечну для
другого з подружжя і (або) їхніх
нащадків;
4) з особою, яка не досягла шлюбного
віку і якій не було надано права на
шлюб.
При вирішенні справи про визнання
шлюбу недійсним суд бере до уваги,
наскільки цим шлюбом порушені права
та інтереси особи, тривалість спільного
проживання подружжя, характер їхніх
взаємин, а також інші обставини, що
мають істотне значення.
Шлюб не може бути визнаний
недійсним у разі вагітності дружини
або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4 частини першої,
або якщо той, хто не досяг шлюбного
віку, досяг його або йому було надано
право на шлюб.
Право на звернення до суду з позовом
про визнання шлюбу недійсним мають
дружина або чоловік, інші особи, права
яких порушені у зв'язку з реєстрацією
цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної
особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права
та інтереси дитини, особи, яка визнана
недієздатною, або особи, дієздатність
якої обмежена.
Розірвання шлюбу, смерть дружини
або чоловіка не є перешкодою для
визнання шлюбу недійсним.
Якщо шлюб розірвано за рішенням
суду, позов про визнання його недійсним може бути пред'явлено лише після
скасування рішення суду про розірвання шлюбу.
Недійсний шлюб, а також шлюб,
визнаний недійсним за рішенням суду,

не є підставою для виникнення у осіб,
між якими він був зареєстрований, прав
та обов'язків подружжя, а також прав та
обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.
Якщо протягом недійсного шлюбу
особи набули майно, воно вважається
таким, що належить їм на праві спільної
часткової власності. Розмір часток
кожного з них визначається відповідно
до їхньої участі у придбанні цього
майна своєю працею та коштами.
Якщо особа одержувала аліменти від
того, з ким була в недійсному шлюбі,
сума сплачених аліментів вважається
такою, що одержана без достатньої
правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України, але не більш як за останні
три роки.
Особа, яка поселилася у житлове
приміщення іншої особи у зв'язку з
реєстрацією з нею недійсного шлюбу,
не набула права на проживання у ньому
і може бути виселена.
Особа, яка у зв'язку з реєстрацією
недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується
цим прізвищем без достатньої правової
підстави.
Правові наслідки, встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, застосовуються до особи, яка знала про
перешкоди до реєстрації шлюбу і
приховала їх від другої сторони і (або)
від органу державної реєстрації актів
цивільного стану.
Якщо особа не знала і не могла знати
про перешкоди до реєстрації шлюбу,
вона має право:
1) на поділ майна, набутого у
недійсному шлюбі, як спільної сумісної
власності подружжя;
2) на проживання у житловому
приміщенні, в яке вона поселилася у
зв'язку з недійсним шлюбом;
3) на аліменти відповідно до статей 75,
84, 86 і 88 Сімейного Кодексу;
4) на прізвище, яке вона обрала при
реєстрації шлюбу.
Недійсність шлюбу не впливає на
обсяг взаємних прав та обов'язків
батьків і дитини, яка народилася у
цьому шлюбі.
Головний спеціаліст
Центрального відділу
державної реєстрації
актів цивільного стану
Полтавського МУЮ
В.І. Кодаченко
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Щодо змін
у порядку обліку
нерезидентів
Головне управління ДФС у
Полтавській області повідомляє, що з 1 вересня 2015 року
набув чинності Закон України,
від 17.07.2015 № 655-VIII "Про
внесення змін до Податкового
кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків", яким передбачені доповнення до пункту
64.5 статті 64 Податкового
кодексу України стосовно порядку обліку нерезидентів, а
саме:
- нерезидент ставиться на облік
у контролюючому органі за
місцезнаходженням відповідного об'єкту у разі отри-мання
іноземною компанією або організацією майнових прав на
нерухомість або землю в Україні, що підлягають оподаткуванню, якщо спосіб і цілі отримання цього майна не вимагають створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні.
Такий нерезидент береться на
облік у контролюючому органі
по місцезнаходженню відповідного об'єкту після представлення певного переліку документів :
- заяви за формою, затвердженою центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізовує
державну фінансову політику;
- копії витягу з торгового, банківського або судового реєстру,
виданого в країні реєстрації
іноземної компанії, організації і
легалізованого в установленому
порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою
України, яке супроводжується
нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
- нотаріально засвідченої копії
правовстановлювальних
документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи
користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих
на ім'я нерезидента уповноваженими органами України;
- дані про представника
платника податку.
Відділ комунікацій ГУ ДФС
у Полтавській області

Припинення шлюбу
Під припиненням шлюбу розуміється
припинення правовідносин між подружжям, зумовлене настанням певних юридичних фактів. Залежно від настання
певного юридичного факту можна назвати
такі підстави припинення шлюбу
(ст.ст.104-105 Сімейного Кодексу України
(надалі - СКУ)):
1. Шлюб припиняється внаслідок смерті
одного з подружжя або оголошення його
померлим.
Громадянин може бути оголошений
померлим у судовому порядку в разі, коли
за місцем його постійного проживання
немає відомостей про місце його перебування протягом трьох років або якщо він
пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю (землетрус, паводок, обвал
тощо) чи дають підстави припускати його
загибель від певного нещасного випадку
(пожежа, повітряна, залізнична чи автомобільна катастрофа) - протягом шести
місяців. В особливу групу закон виділяє
осіб, які пропали безвісти в зв'язку з
воєнними діями. Такі особи можуть бути
оголошені померлими не раніше, ніж по
закінченні двох років з дня припинення
воєнних дій. Згідно зі ст. 264 Цивільного
процесуального кодексу (ЦПК) України
рішення суду про оголошення громадянина померлим є підставою для реєстрації смерті в державних органах РАЦСу і
видачі Свідоцтва про смерть. Тобто у разі
смерті одного з подружжя або оголошення
його померлим, правовідносини між
подружжям припиняються, і другий з
подружжя може вступити в інший шлюб,
не порушуючи питання про розірвання
шлюбу.
В разі з'явлення одного з подружжя,
оголошеного у встановленому законом
порядку померлим, і скасування відповідного рішення суду шлюб вважається
поновленим, якщо другий з подружжя не
вступив у новий шлюб (ст. 118 СКУ).
Якщо особа, що була визнана безвісно
відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою
може бути поновлений за їх заявою за
умови, що ніхто не перебуває у повторному шлюбі.
У випадках, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст.
118 СКУ, державний орган РАЦСу анулює
запис акта про розірвання шлюбу та
відповідне свідоцтво, видане на його
підставі.
2. Шлюб припиняється внаслідок його
розірвання.
При житті подружжя шлюб припиняється
шляхом його розірвання в судовому
порядку або через державні органи РАЦСу.
Шлюб припиняється внаслідок його
розірвання за спільною заявою подружжя
відповідно до статті 106 СКУ, а саме:
подружжя, яке не має дітей, має право
подати до органу державної реєстрації
актів цивільного стану заяву про
розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя
через поважну причину не може особисто
подати заяву про розірвання шлюбу до
органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його
імені може подати другий з подружжя.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про
розірвання шлюбу після спливу одного
місяця від дня подання такої заяви, якщо
вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між
подружжям майнового спору.

Відповідно до статті 107 СКУ шлюб
розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою
одного із подружжя, якщо другий із
подружжя:
1) визнаний безвісно відсутнім;
2) визнаний недієздатним.
Шлюб розривається незалежно від
наявності між подружжям майнового
спору.
Шлюб припиняється внаслідок його
розірвання за спільною заявою подружжя
на підставі рішення суду, відповідно до
статті 109 СКУ.
Подружжя, яке має дітей, має право
подати до суду заяву про розірвання
шлюбу разом із письмовим договором про
те, з ким із них будуть проживати діти, яку
участь у забезпеченні умов їхнього життя
братиме той з батьків, хто буде проживати
окремо, а також про умови здійснення ним
права на особисте виховання дітей.
Договір між подружжям про розмір
аліментів на дитину має бути нотаріально
посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на
підставі виконавчого напису нотаріуса.
Суд постановляє рішення про розірвання
шлюбу, якщо буде встановлено, що заява
про розірвання шлюбу відповідає дійсній
волі дружини та чоловіка і що після
розірвання шлюбу не будуть порушені їхні
особисті та майнові права, а також права
їхніх дітей.
Суд постановляє рішення про розірвання
шлюбу після спливу одного місяця від дня
подання заяви. До закінчення цього строку
дружина і чоловік мають право відкликати
заяву про розірвання шлюбу.
Шлюб припиняється внаслідок його
розірвання за позовом одного з подружжя
на підставі рішення суду, відповідно до
статті 110 СКУ.
Позов про розірвання шлюбу може бути
пред'явлений одним із подружжя.
Позов про розірвання шлюбу не може
бути пред'явлений протягом вагітності
дружини та протягом одного року після
народження дитини, крім випадків, коли
один із подружжя вчинив протиправну
поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з
подружжя або дитини.
Чоловік, дружина мають право пред'явити
позов про розірвання шлюбу протягом
вагітності дружини, якщо батьківство
зачатої дитини визнане іншою особою.
Чоловік, дружина мають право пред'явити
позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою
або за рішенням суду відомості про
чоловіка як батька дитини виключено із
актового запису про народження дитини.
Опікун має право пред'явити позов про
розірвання шлюбу, якщо цього вимагають
інтереси того з подружжя, хто визнаний
недієздатним.
3. Якщо один із подружжя помер до
набрання чинності рішенням суду про
розірвання шлюбу, вважається, що шлюб
припинився внаслідок його смерті.
4. Якщо у день набрання чинності рішення
суду про розірвання шлюбу один із
подружжя помер, вважається, що шлюб
припинився внаслідок його розірвання.
Головний спеціаліст
Центрального відділу ДРАЦС
Полтавського МУЮ
В.Р. Нестеренко
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Проблеми правового регулювання суроготного материнства
Народження дитини є юридичним
фактом, з яким закон пов'язує виникнення певного кола прав та обов'язків.
Як зазначається в Сімейному кодексі
України (далі- СКУ) , правовідносини
батьків і дітей засновані на походженні дитини від батьків. Проте, з
появою та розвитком допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ)
з'являється і набуває оборотів не
тільки у світі , а й на Україні таке нове
поняття як "сурогатне материнство".
На жаль, розвиток цих правовідносин
гальмується недостатнім рівнем
законодавчої бази, відсутністю судової
практики. На сьогодні лише окремі
положення передбачені у Сімейному
кодексі України, Цивільному кодексі
України, Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Правилах державної реєстрації
актів цивільного стану України, затверджених Наказом Міністерства
юстиції України від 18 жовтня 2000 р.,
Інструкції "Про порядок застосування
допоміжних репродуктивних технологій", затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від
23 листопада 2008 р., Роз'ясненні
Міністерства юстиції України від 11
травня 2012 р. "Визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації народження" тощо
регулюють це питання, хоча комплексне правове регулювання відносин,
які виникають при застосуванні сурогатного материнства, відсутнє.
Сучасна медична наука виділяє два
види сурогатного материнства:
- повна або гестаційна сурогатність перенесення в організм сурогатної
матері ембріона людини, зачатого
подружжям, дружиною та донором,
донорами. При цьому сурогатна мати
не має генетичного зв'язку з дитиною;
- часткова або гендерна сурогатність
передбачає генетичний зв'язок з ди
тиною, оскільки використовується
яйцеклітина сурогатної матері.
У частині 2 статті 123 Сімейного
кодексу України зазначається, що у
разі перенесення в організм іншої
жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками
дитини є подружжя. Подружжя особи, які перебувають у шлюбі між
собою. Шлюбом є сімейний союз

жінки та чоловіка, зареєстрований у
органі державної реєстрації актів
цивільного стану (ст.21 СКУ). З даного
положення можна зробити висновок,
що СК закріплює лише один вид сурогатного материнства, а саме гестаційне.
Дана процедура повинна регулюватися цивільно-правовим договором,
що укладається між сурогатною матір'ю та замовником (подружжям). У
чинному законодавстві відсутній такий вид договору, проте можна
припустити, що це договір про надання послуг, положення якого регулюються Цивільним кодексом України. У цьому договорі повинні бути
прописані: предмет договору; умови
та порядок виконання договору; порядок розрахунків між сторонами (у
разі відплатності); права та обов'язки
сторін; строк дії договору; відповідальність сторін; страхування; конфіденційність.
Ще до народження дитини сурогатна
матір повинна підписати згоду про те,
що вона не заперечує, проти запису
батьками дитини її "замовників", яка
нотаріально посвідчується. Таким чином, сімейне законодавство України не
допускає можливості оспорювання материнства жінкою, яка виконувала
функції сурогатної матері, та не зберігає за нею права залишити дитину.
У такому разі, права біологічної матері захищені законом, та перш за все,
захищено права та інтереси дитини,
враховуючи її генетичну й біологічну
спорідненість з матір'ю. Сурогатна
мати після передачі дитини його
батькам втрачає усі права на цю
дитину.
Відповідно до п. 11 Розділу 3
Правил державної реєстрації актів
цивільного стану України у разі народження дитини жінкою, якій в
організм було перенесено ембріон
людини, зачатий подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження проводиться за
заявою подружжя, яке дало згоду на
таке перенесення. У цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини
цією жінкою, подається заява про її
згоду на запис подружжя батьками
дитини, справжність підпису на якій
має бути нотаріально посвідчений, а

також довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з
плодом. При цьому в графі "Для відміток" актового запису про народження робиться такий запис: "Матір'ю
дитини згідно з медичним свідоцтвом
про народження є громадянка (прізвище, власне ім'я, по батькові)", а
також зазначається найменування закладу, що видав довідку, дата її видачі
та номер.
Щодо можливості укладення договору сурогатного материнства жінкою
та чоловіком, які проживають однією
сім'єю, але не перебувають у шлюбі
між собою, то відповідно до СК України вони не можуть укладати договору про сурогатне материнство.
Щодо одиноких осіб, вони також не
можуть бути стороною договору,
оскільки за українським законодавством при сурогатному материнстві
не може використовуватися генетичний матеріал донора (невідомої
особи).
З вищезазначеного, можна зробити
висновок, що національне законодавство України, пов'язане з процедурою сурогатного материнства, потребує вдосконалення.
Перш за все, існує потреба у
розробленні та прийнятті закону, що
надавав би визначення такого методу
допоміжних репродуктивних технологій як сурогатне материнство саме з
правової точки зору, та у якому було
б визначено поняття "сурогатна мати",
закріплено її права та обов'язки.
Необхідно також внести зміни до
Сімейного кодексу України, щоб врегулювати питання стосовно суб'єктного складу цієї процедури; чітко
визначити роль держави в цьому
процесі та налагодити чіткий і зрозумілий механізм реалізації програми
сурогатного материнства як одного з
основних методів боротьби з безпліддям у світі. Все це надасть змогу
захистити права та свободи біологічних батьків, сурогатної матері і
насамперед дитини.
Головний спеціаліст
Октябрського відділу
державної реєстрації актів
цивільного стану
реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Ж.В. Піщаленко
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З 1 вересня уряд підвищив
розмір мінімальної
заробітної плати
Державна податкова інспекція у м. Полтаві повідомляє, що
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на
2015 рік" від 17.09.2015 року
№704 передбачено підвищення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
Зокрема, встановлено з 1
вересня поточного року:
- мінімальна заробітна плата
1378 грн.;
- прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у
розмірі 1330 грн.;
- для працездатних осіб - 1378
грн.;
- для осіб, які втратили працездатність - 1074 грн.
Також з відповідної дати
збільшено видатки на пенсійне
забезпечення, допомогу сім'ям
з дітьми та одноразові допомоги, стипендії аспірантів і
докторантів. Відповідний Закон опубліковано в офіційному
виданні "Голос України" від
19.09.2015 року №174 та набув
чинності 20 вересня 2015 року.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
З початку року
полтавським підприємствам
відшкодовано майже
85 мільйонів гривень ПДВ
Як зазначив заступник начальника Державної податкової
інспекції у м. Полтаві Олег
Бакум впродовж січня-серпня
поточного року підприємствами міста Полтава задекларовано бюджетне відшкодування
ПДВ на розрахункові рахунки в
сумі понад 96 млн. грн., що на
20 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року.
У січні-серпні 2015 року полтавським підприємствам було
відшкодовано грошовими коштами 84,3 млн. грн. податку на
додану вартість, що перевищує
показники минулорічного відповідного періоду більш ніж на
37 млн. грн.
З початку 2015 року 30
платникам було відшкодовано
майже 38 млн. грн. ПДВ в
автоматичному режимі, що
більш ніж на 34 млн. грн.
перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Рівень автоматичного відшкодування становить 45% при
аналогічному показнику за 8
місяців 2014р. - 6,8% .
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Проблеми правового регулювання
сурогатного материнства
Народження дитини є юридичним
фактом, з яким закон пов'язує виникнення
певного кола прав та обов'язків. Як зазначається в Сімейному кодексі України
(далі- СКУ), правовідносини батьків і дітей
засновані на походженні дитини від
батьків. Проте, з появою та розвитком
допоміжних репродуктивних технологій
(далі - ДРТ) з'являється і набуває оборотів
не тільки у світі , а й на Україні таке нове
поняття як "сурогатне материнство". На
жаль, розвиток цих правовідносин гальмується недостатнім рівнем законодавчої
бази, відсутністю судової практики. На
сьогодні лише окремі положення передбачені у Сімейному кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі України
"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Правилах державної реєстрації актів цивільного стану України,
затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р., Інструкції "Про порядок застосування допоміжних
репродуктивних технологій", затвердженої
Наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 23 листопада 2008 р., Роз'ясненні Міністерства юстиції України від 11
травня 2012 р. "Визначення походження
дитини від батьків при державній реєстрації народження" тощо регулюють це
питання, хоча комплексне правове регулювання відносин, які виникають при застосуванні сурогатного материнства, відсутнє.
Сучасна медична наука виділяє два види
сурогатного материнства:
- повна або гестаційна сурогатність перенесення в організм сурогатної матері
ембріона людини, зачатого подружжям,
дружиною та донором, донорами. При
цьому сурогатна мати не має генетичного
зв'язку з дитиною;
- часткова або гендерна сурогатність передбачає генетичний зв'язок з ди тиною,
оскільки використовується яйцеклітина
сурогатної матері.
У частині 2 статті 123 Сімейного кодексу
України зазначається, що у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона
людини, зачатого подружжям (чоловіком та
жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. Подружжя- особи, які перебувають у шлюбі між собою.
Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної
реєстрації актів цивільного стану (ст.21
СКУ). З даного положення можна зробити
висновок, що СК закріплює лише один вид
сурогатного материнства, а саме гестаційне.
Дана процедура повинна регулюватися
цивільно-правовим договором, що укладається між сурогатною матір'ю та замовником (подружжям). У чинному законодавстві відсутній такий вид договору,
проте можна припустити, що це договір
про надання послуг, положення якого
регулюються Цивільним кодексом України.
У цьому договорі повинні бути прописані:
предмет договору; умови та порядок
виконання договору; порядок розрахунків
між сторонами (у разі відплатності); права
та обов'язки сторін; строк дії договору;
відповідальність сторін; страхування;
конфіденційність.
Ще до народження дитини сурогатна
матір повинна підписати згоду про те, що
вона не заперечує, проти запису батьками
дитини її "замовників", яка нотаріально

посвідчується. Таким чином, сімейне законодавство України не допускає можливості оспорювання материнства жінкою,
яка виконувала функції сурогатної матері,
та не зберігає за нею права залишити дитину. У такому разі, права біологічної матері захищені законом, та перш за все,
захищено права та інтереси дитини, враховуючи її генетичну й біологічну спорідненість з матір'ю. Сурогатна мати після
передачі дитини його батькам втрачає усі
права на цю дитину.
Відповідно до п. 11 Розділу 3 Правил
державної реєстрації актів цивільного
стану України у разі народження дитини
жінкою, якій в організм було перенесено
ембріон людини, зачатий подружжям у
результаті застосування допоміжних
репродуктивних технологій, державна
реєс- трація народження проводиться за
заявою подружжя, яке дало згоду на таке
перенесення. У цьому разі одночасно з
документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається
заява про її згоду на запис подружжя
батьками дитини, справжність підпису на
якій має бути нотаріально посвідчений, а
також довідка про генетичну спорідненість
батьків (матері чи батька) з плодом. При
цьому в графі "Для відміток" актового
запису про народження робиться такий
запис: "Матір'ю дитини згідно з медичним
свідоцтвом про народження є громадянка
(прізвище, власне ім'я, по батькові)", а
також зазначається найменування закладу,
що видав довідку, дата її видачі та номер.
Щодо можливості укладення договору
сурогатного материнства жінкою та
чоловіком, які проживають однією сім'єю,
але не перебувають у шлюбі між собою, то
відповідно до СК України вони не можуть
укладати договору про сурогатне материнство. Щодо одиноких осіб, вони також
не можуть бути стороною договору, оскільки за українським законодавством при
сурогатному материнстві не може використовуватися генетичний матеріал донора
(невідомої особи).
З вищезазначеного, можна зробити
висновок, що національне законодавство
України, пов'язане з процедурою сурогатного материнства, потребує вдосконалення.
Перш за все, існує потреба у розробленні та прийнятті закону, що надавав би
визначення такого методу допоміжних
репродуктивних технологій як сурогатне
материнство саме з правової точки зору, та
у якому було б визначено поняття "сурогатна мати", закріплено її права та обов'язки. Необхідно також внести зміни до
Сімейного
кодексу
України,
щоб
врегулювати питання стосовно суб'єктного
складу цієї процедури; чітко визначити
роль держави в цьому процесі та
налагодити чіткий і зрозумілий механізм
реалізації програми сурогатного материнства як одного з основних методів
боротьби з безпліддям у світі. Все це
надасть змогу захистити права та свободи
біологічних батьків, сурогатної матері і
насамперед дитини.
Головний спеціаліст
Октябрського відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Ж.В. Піщаленко
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Видача повторних документів
Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану видаються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними
представництвами та консульськими установами України.
Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану видаються у раз івтрати або
пошкодження виданих раніше на підставі актового запису цивільного стану за заявами
громадян, щодо яких складено запис.
Повторні свідоцтва можуть видаватись на підставі нотаріальнопосвідченої довіреності.
Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без
громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через
дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також через
Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою, підписаною особою, яка
витребує свідоцтво.
У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові
та адреса заявника; прізвище, власне ім"я, по батькові особи, щодо якої запитується
свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів
цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та
проставляється особистий підпис заявника.
Якщо витребовується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище,
власне ім’я, по батькові батьків.
При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища,
власні імена, по батькові обох з подружжя.
Повторні свідоцтва видаються особам, щодо яких складено актовий запис цивільного
стану. Повторні свідоцтва про народження дітей незалежно від їх віку можуть видаватись
їх батькам і усиновителям. Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18-ти
років, можуть також видаватись опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів,
у яких перебувають діти, а також органам опіки і піклування. У цих випадках свідоцтва
представникам зазначених установ видається за належно оформленою довіреністю та при
пред'явленні документів, що посвідчують їх особу. Особам, яким виповнилося 16 років,
повторні свідоцтва можуть видаватися за наявності паспорта або паспортного документа.
Повторні свідоцтва про усиновлення видаються усиновителям та усиновленим, які досягли
16-ти років.
Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не
видаються.
Повторні свідоцтва про смерть видаються другому з подружжя, а також дітям, у тому
числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлої особи
(братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері) абоособі, яка є
спадкоємцем
за
законом
абозаповітом,
якщородинністосунки,
право
на
спадкуванняпідтверджують документально, про що зазначається в заяві про
видачусвідоцтва.
Особам, якізвернулися до відділу ДРАЦС особисто, повторні свідоцтва повинні
видаватися того ж самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.
На письмові запити громадян про видачу повторних свідоцтв відповідь повинна
надсилатисьпротягом 15 днів.
Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання повторні свідоцтва про шлюб не
видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації
актів цивільного стану видає витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
встановленого зразка.
Провідний спеціаліст
Київського відділу ДРАЦС
Полтавського МУЮ
К.С. Колодочка

Змінили місце торгівлі отримайте нову ліцензію
Державна податкова інспекція у м. Полтаві повідомляє, що
у випадку, якщо суб'єкт господарювання змінює місце торгівлі, він повинен отримати
нову ліцензію на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями.
У додатку до ліцензії на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса
місця торгівлі і перелік електронних контрольно-касових
апаратів та інформація про
них: модель, модифікація, заводський номер, виробник,
дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Місце торгівлі визначається
як місце реалізації товарів, у
тому числі на розлив, в одному
торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного
розташування, для тютюнових
виробів і пива - без обмеження
площі, для алкогольних напоїв,
крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів,
обладнане РРО (незалежно від
їх кількості) або де є книги
обліку розрахункових операцій
(незалежно від їх кількості), в
яких фіксується виручка від
продажу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів незалежно
від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.
Ліцензія на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) є
документом, який дає право
здійснювати діяльність з реалізації алкогольних напоїв (тютюнових виробів) у визначеному у ній місці торгівлі.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
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Види звернення та вимоги до їх оформлення
Громадяни України мають право
звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
засобів масової інформації, посадових
осіб відповідно до їх функціональних
обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням
щодо реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих
прав і законних інтересів та скаргою
про їх порушення.
Стаття 40 Конституції України надає
усім громадянам право направляти
індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений
законом строк..
Крім Конституції України питання
реалізації громадянами свого права на
звернення до органів юстиції регулюється: Законом України "Про звернення громадян"; Указом Президента
України "Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади,
місцевого
самоврядування"
від
07.02.2008 р. № 109/2008; Інструкцією з
діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого
самоврядування, об'єднань громадян,
на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, у
засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінетів Міністрів
України від 14.04.1997 р. № 348;
Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у
Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належить до
сфери його управління затвердженої
Наказом Міністерства юстиції України
від 18.03.2004 р. № 2605.
Під зверненнями громадян слід
розуміти викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження),
заяви (клопотання) і скарги.
У пропозиції (зауваження) висловлюються порада, рекомендація щодо
діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування, депутатів
усіх рівнів, посадових осіб, а також
висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов
життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського
життя, соціально-культурної та інших
сфер діяльності держави і суспільства.

У заяві вказується проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх
прав та інтересів або повідомлення про
порушення чинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств,
установ, організацій незалежно від
форм власності, народних депутатів
України, депутатів місцевих рад,
посадових осіб, а також висловлення
думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотанням вважається письмове
звернення з проханням про визнання за
особою відповідного статусу, прав чи
свобод тощо.
Звернення з вимогою про поновлення
прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб визначається як скарга.
До рішень, дій (бездіяльності), які
можуть бути оскаржені, належать такі
внаслідок яких: порушено права і
законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено
перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів
чи свобод; незаконно покладено на
громадянина які-небудь обов'язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності.
Вимоги до звернення, що подаються
до органів юстиції: - у зверненні має
бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина,
викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги - письмове
звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазначенням
дати.
Звернення, які направляються до
органів юстиції розглядаються в межах
повноважень якими вони наділені.
Якщо питання, порушені в одержаному
органом юстиції зверненні, не входять
до їх повноважень, воно в термін не
більше п'яти днів пересилається ними
за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що повідомляється
громадянину, який подав звернення. У
разі якщо звернення не містить даних,
необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою
особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними
роз'ясненнями.
Звернення може бути подане як
окремою особою (індивідуальне), так і
групою осіб (колективне).
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявни-

кові з відповідними роз'ясненнями не
пізніш як через десять днів від дня його
надходження, крім певних випадків,
передбачених Законом України "Про
звернення громадян". Забороняється
відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні
погляди, партійну належність, стать,
вік, віросповідання, національність
громадянина, незнання мови звернення.
Звернення, оформлені належним чином
і подані у встановленому порядку,
підлягають обов'язковому прийняттю
та розгляду.
Органи, установи юстиції та їх
посадові особи, до повноважень яких
належить розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг зобов'язані об'єктивно і вчасно їх розглядати,
перевіряти викладені в них факти,
приймати рішення відповідно до
чинного законодавства і забезпечувати
їх виконання, та повідомляти громадян
про наслідки їх розгляду.
При цьому, громадяни мають право
звертатися українською чи іншою
мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді
на них оформляються відповідно до
вимог законодавства про мови. Такі
рішення та відповіді можуть бути
викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не
потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в
місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник
відповідного органу, підприємства,
установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін
для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний термін вирішення
питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока п'яти днів.
На завершення слід відмітити, що
право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх
прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в
управлінні державними і громадськими
справами та впливу на поліпшення
роботи органів державної влади і
місцевого самоврядування, установ,
підприємств, організацій.
Начальник
Центрального відділу
ДРАЦС РС
Полтавського МУЮ
Н.Ю. Колесник
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Запобігання одержанню неправомірної вигоди
або подарунка та поводження з ними
Неправомірна вигода - грошові кошти
або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які
інші вигоди нематеріального чи
негрошового характеру, які обіцяють,
пропонують, надають або одержують
без законних на те підстав.
Дарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової.
Особи, уповноважені на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у
разі надходження пропозиції щодо
неправомірної вигоди або подарунка,
незважаючи на приватні інтереси,
зобов'язані невідкладно вжити таких
заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу,
яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у
тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропо-

зицію безпосереднього керівника (за
наявності) або керівника відповідного
органу,
підприємства,
установи,
організації, спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції.
Якщо особа, на яку поширюються
обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання
подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно,
що може бути неправомірною вигодою,
або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого
дня, письмово повідомити про цей факт
свого безпосереднього керівника або
керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.
Про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду
або подарунок, та її безпосереднім
керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи,
організації.
У разі якщо майно, що може бути

неправомірною вигодою, або подарунок
виявляє особа, яка є керівником органу,
підприємства, установи, організації, акт
про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка
підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов'язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його
відсутності.
Предмети неправомірної вигоди, а
також одержані чи виявлені подарунки
зберігаються в органі до їх передачі
спеціально уповноваженим суб'єктам у
сфері протидії корупції.
У випадку наявності в особи сумнівів
щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з
цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає
відповідне роз'яснення.
Заступник начальника
Полтавського МУЮ
Л.С. Єлізарова

Поняття та значення цивільно-правового договору
За своєю правовою природою будьякий цивільно-правовий договір є
правочином. Категорії "правочин" і
"договір" співвідносяться між собою як
загальне і окреме: кожний договір є
правочином, але не кожний правочин є
договором. Договорами є лише дво- чи
багатосторонні правочини, тоді як правочином можуть бути також дії однієї
особи, спрямовані на встановлення,
зміну, припинення тощо цивільних прав
і обов'язків (односторонні правочини).
Отже, на договори поширюються загальні положення щодо правочинів,
встановлені гл. 16 ЦК.
Слід зазначити, що поняття "договір"
використовується також в інших галузях законодавства (наприклад, трудовий договір, адміністративний договір тощо). Проте там договір виступає
як категорія відповідної галузі права з
відповідними особливостями визначення та правового регулювання. До
деяких з таких договірних відносин цивільно-правові норми можуть застосовуватися за умови, що це прямо передбачено законодавством.
Отже, цивільно-правовий договір домовленість двох або більше сторін,
що спрямована на встановлення, зміну
та припинення цивільних прав та
обов'язків (ч. 1 ст. 626 ЦК).
Основними ознаками договору є:
oдомовленість, тобто для його існування має бути компроміс, збіг волевиявлення учасників;
- oдомовленість двох чи більше осіб,
тобто з волевиявлення лише однієї
сторони не може виникнути договір;
- oспрямованість на встановлення,
зміну чи припинення цивільних прав та
обов'язків, що свідчить про його
правову природу юридичного факту.
Окрім цього, договір можна розглядати ще й як відповідні договірні

правовідносини, що виникли внаслідок
укладення договору, а також як певний
документ.
Аналізуючи цивільно-правовий
догодоговір слід зауважити, що чинне
законодавство визначає, що сторони є
вільними в укладенні договору, виборі
контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог чинного
законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості
(ст. 627 ЦК). Це положення закріплює
один з найважливіших принципів договірного регулювання суспільних відносин - принцип свободи договору.
Свобода договору також є поняттям
багатозначним і має такі складові:
1) свобода є укладенні договору, тобто
відсутність будь-яких примусів, щодо
того, вступати суб'єктам в договірні
відносини, чи ні. Винятки з цього
правила може бути встановлено тільки
в законі, або з деяких зобов'язань, наприклад, примусово можуть укладатись
публічні договори, якщо у підприємця є
можливість надати споживачеві відповідні товари (роботи, послуги) (ч. 4
ст. 633 ЦК), або договори, які має бути
укладено внаслідок укладення попереднього договору (ст. 635 ЦК) тощо;
2) свобода вибору характеру договору,
що укладаються, а це означає, що
сторони самі для себе вирішують, який
саме договір їм укладати. При цьому,
вони можуть укладати як договір, що
передбачений чинним законодавством,
так і такий, що ним не передбачений,
проте відповідає загальним засадам
цивільного законодавства (ч. 1 ст. 6 ЦК).
Однак і ця складова має певні застереження, наприклад, якщо сторони
задля приховування договору купівліпродажу нерухомості сторони укладають договір дарування, то останній
буде визнано недійсним у порядку

ст. 235 ЦК;
3)вільний вибір контрагента за договором, тобто сторони шукатимуть того
контрагента, який максимально підходить їм за тими чи іншими ознаками.
Але й цю свободу може бути обмежено
у випадках, що передбачено чинним
законодавством, наприклад, переважне
право співвласника на купівлю частки у
праві спільної часткової власності
(ст. 362 ЦК), або ж укладення договорів
про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти здійснюється лише з
суб'єктами, які стали переможцями в
процедурі закупівлі за результатами
розгляду тендерних пропозицій (ст. 34
Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти")
тощо;
4)вільний вибір умов договору, що
означає, що сторони на власний розсуд
визначають зміст цього договору, формують конкретні умови тощо. Обмеженість цієї свободи також може бути
передбачено за прямою вказівкою законодавства, або ж якщо це випливає зі
змісту цього договору, або ж сутності
відносин між сторонами, наприклад,
якщо сторони в договорі не визначили
істотних для цього договору умов, то
його вважатимуть неукладеним, тобто
таким, що взагалі не породжує правових наслідків. Іноді таке обмеження
щодо вільного вибору умов договору
може стосуватися визначення ціни за
договором, у випадках, коли ціна регулюється державними органами, наприклад, щодо хліба, медикаментів, комунальних послуг тощо.
Провідний спеціаліст
Центрального відділу
ДРАЦС реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Ю.В. Пасько
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Представництво сторін у виконавчому провадженні
Конституцією України не лише
визначене широке коло прав громадян,
але й встановлені дієві гарантії їх
реалізації. Однією з таких гарантій є
право на захист суб'єктивних прав та
охоронюваних законом інтересів.
Найбільш повному здійсненню права
особи на судовий захист значною мірою
сприяє юридична допомога, у тому
числі і у формі представництва. Представництво можливе у будь-якій справі
і на усіх стадіях розвитку цивільного
процесу, починаючи з порушення
справи і завершуючи виконанням судового рішення.
Законом України "Про виконавче провадження" передбачена можливість
сторонам реалізувати свої права та
обов'язки у виконавчому провадженні
самостійно або через представників.
Визначені законом і загальні правила
представництва сторін та коло осіб, які
не можуть бути представниками у
виконавчому провадженні (ст.12, 13
Закону "Про виконавче провадження").
Повноваження представника сторони
підтверджуються довіреністю, виданою
і оформленою відповідно до вимог
закону (п.5 ст.12 Закону "Про виконавче
провадження").
Обсяг повноважень представника
залежить від сторони, яку він представляє, та визначається змістом договору
доручення між ним та довірителем [1,
с.133]. На підставі ст.12 Закону України
"Про
виконавче
провадження"
представник вправі вчиняти усі
процесуальні дії від імені особи, яку він
представляє, окрім випадків, коли особа
(боржник) зобов'язаний, згідно з рішенням, вчинити певні дії особисто. В
Законі "Про виконавче провадження" не
визначені ті повноваження представника у виконавчому провадженні, які
повинні спеціально обумовлюватися
довіреністю. Проте статтею 115 ЦПК
України, яка визначає повноваження
представника в суді, до повноважень
представника на стадії примусового
виконання рішення суду віднесені:
укладання мирової угоди, відмова від
виконання, передача повноважень іншій
особі (передоручення), подача виконавчого листа до стягнення, одержання

присудженого майна або грошей.
Представник сторони (стягувача)
вправі подати до відповідного відділу
Державної виконавчої служби України
заяву про примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа
(ст.18 Закону "Про виконавче провадження"), тим самим порушити
процес виконання. Той факт, що процес
примусового виконання рішення порушується представником, не заперечує
можливості сторони самостійно виступити у виконавчому провадженні, що є
однією з особливостей процесуального
представництва.
Набувши статуту учасника виконавчого
провадження, представник сторони
повинен бути ознайомлений з правами
на цій стадії процесу. Представник
вправі брати участь у проведенні виконавчих дій, знайомитися з матеріалами
виконавчого проводження, робити з них
виписки, вимагати від державного
виконавця надання повної інформації
про хід виконання (ст.29 Закону "Про
виконавче провадження"), оскаржувати
дії чи бездіяльність державних виконавців, брати участь у розгляді скарг у
суді (ст.24820-24826 ЦПК), порушувати
в суді питання про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
(ст.350 ЦПК).
Представник сторони в разі виникнення обставин, що ускладнюють виконання чи роблять його неможливим,
порушує провадження у суді з приводу
відстрочки або розстрочки виконання,
зміни способу та порядку виконання
рішення (ст.351 ЦПК). Іноді на практиці
виникає потреба у конкретизації виконання рішення чи то у його роз'ясненні.
В такій ситуації державний виконавець
може звернутися до суду (або до іншого
органу, який видав виконавчий документ) з заявою про роз'яснення змісту
документа, однак представник в інтересах довірителя повинен ставити це
питання перед державним виконавцем.
Більш досконалою формою надання
юридичної допомоги є представництво
адвоката в процесі, оскільки, як правило, громадяни не мають достатніх
правових знань для захисту власних

прав, свобод, охоронюваних законом
інтересів, а кваліфікована допомога
фахівця завжди ефективніша.
Адвокат, особа, яка володіє
спеціальними знаннями в галузі права,
своєчасно реагуватиме на необхідність
забезпечення виконання по майнових
стягненнях, опису майна боржника і
накладення на нього арешту, звільнення
від арешту, виключення майна з опису.
Встановлюючи факт відчуження майна
боржником і перевіривши законність
угоди, адвокат може поставити перед
повноважними особами питання про
пред'явлення позову щодо визначення
угоди недійсною в разі підозри про
фіктивність такої угоди [3, с.159 160].
Захист законних інтересів сторони у
виконавчому провадженні адвокат може
здійснювати і в інших формах: надання
юридичних консультацій, складання
заяв, клопотань, інших процесуальних
документів. Особливо ефективним
способом виконання у провадженнях
про звернення стягнення на майно,
поділ майна є укладення мирової угоди,
адвокат може запропонувати сторонам
проект угоди, яка подаватиметься до
суду для подальшої перевірки та
затвердження.
Участь представника на завершальній
стадії процесу захисту цивільних прав
забезпечує повноту надання юридичної
допомоги громадянам та юридичним
особам, реалізацію прав, поновлених
судовим актом чи актом іншого
юрисдикційного органу. Щодо переваг
фахового представництва, то загальновизнаним є той факт, що ведення
цивільних прав потребує високої юридичної кваліфікації та досвіду. Адвокати, надання юридичної допомоги для
яких є професійним заняттям, володіють спеціальними знаннями в галузі
права і можуть надавати належну й
найбільш кваліфіковану допомогу,
ефективно здійснювати представництво
сторін і у виконавчому провадженні.
Державний виконавець
І.Ю.Рожко
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Строки здійснення виконавчого провадження
Частіш за все заявники запитують,
чому законом визначено строк здійснення виконавчого провадження два
або шість місяців, а виконавчий документ перебуває в органі державної
виконавчої служби більше вказаного
терміну? Це пов'язано з тим, що необхідно розмежовувати строки перебування виконавчого документа в органах
державної виконавчої служби та строки
проведення виконавчих дій. Умови і
порядок виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб), що
відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку,
визначає Закон України "Про виконавче
провадження". Законодавець встановлює чіткі терміни, протягом яких
державним виконавцем повинні бути
проведені виконавчі дії, передбачені
Законом для того чи іншого виконавчого документа. Закон України "Про
виконавче провадження" встановлює,
що державний виконавець по рішеннях
суду немайнового характеру повинен
провести виконавчі дії у двомісячний
термін, а по інших виконавчих документах - протягом шести місяців з дня
винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження (стаття 25
Закону). Слід звернути увагу на початок
та кінець обчислення строків здійснення виконавчих проваджень. Законодавець встановив, що строк здійснення
виконавчого провадження не поширюється на час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження та на період
реалізації арештованого майна. Підстави для відкладення та зупинення виконавчих дій чітко визначені Законом.Так,
за наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій або
несвоєчасного одержання сторонами
документів виконавчого провадження,
внаслідок чого вони були позбавлені
можливості використати надані їм цим
Законом права, державний виконавець
може відкласти виконавчі дії за заявою
стягувача або за заявою боржника, або з
власної ініціативи на строк до 10 днів
(стаття 32 Закону).
Законодавець визначає обставини,
на підставі яких державний виконавець
зобов'язаний зупинити виконавче провадження. Найбільш поширені серед
них: прийняття судом до розгляду
скарги на дії органів (посадових осіб),
уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення; зупинення виконання відповідного рішення
або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано
таке право; подання до суду позову про
виключення майна з акта опису й
арешту; порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до
закону на вимогу стягувача поши-

рюється дія мораторію, введеного
господарським судом, крім випадків
знаходження виконавчого провадження
на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника);
надання судом, який видав виконавчий
документ, відстрочки виконання рішення; призначення тимчасової державної допомоги (стаття 34 Закону).
Крім того, Закон надає державному
виконавцю право на зупинення виконавчого провадження, це коли державний виконавець на власний розсуд може
зупинити виконавче провадження.
Найбільш поширеними обставинами,
коли державний виконавець може
зупинити виконавче провадження, є:
звернення державного виконавця до
суду, який видав виконавчий документ,
із заявою про роз'яснення рішення, що
підлягає виконанню, про відстрочку або
розстрочку виконання, а також про
встановлення чи зміну способу і
порядку виконання; прийняття скарги
на дії державного виконавця або
відмову в його відводі; оголошення
розшуку боржника, його майна або
розшуку дитини; призначення експертизи; надання сторонам строку для
запрошення перекладача (стаття 35
Закону). При цьому, слід зазначити, що
державний виконавець при виникненні
таких обставин виносить постанову про
зупинення виконавчого провадження.
Таким чином, при вирішенні питання про те, чи здійснені державним
виконавцем дії, передбачені Законом
України "Про виконавче провадження",
у встановлені Законом строки для
виконання рішень немайнового та
майнового характеру хотілось звернути
увагу читачів на те, що впродовж
строку, на який виконавче провадження
зупинено, виконавчі дії не проводяться
(стаття 36 Закону). Тобто, термін, коли
державним виконавцем проводились
виконавчі дії є строками здійснення
виконавчого провадження, а коли
виконавче провадження зупинено виконавчий документ просто перебуває
на виконанні в органі державної виконавчої служби і цей термін не включається до строків здійснення виконавчого провадження.
Після закінчення існування зазначених вище обставин, що стали причиною для зупинення виконавчого
провадження, державний виконавець
повинен винести постанову про поновлення виконавчого провадження. З
цього періоду перебіг строку здійснення виконавчого провадження продовжується.
Також, хотілось звернути увагу
читачів на існування заходів, які
можуть забезпечити належне виконання
рішення суду, до набрання ним законної
сили, це - винесення судом ухвали про
забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається
на будь-якій стадії розгляду справи,
якщо невжиття заходів забезпечення
може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Ухвали
про забезпечення позову виносяться
судом за заявою заінтересованої особи.
Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Також, хочеться звернути увагу, що
закон України "Про виконавче провадження" визначає, що негайному
виконанню також підлягають рішення
про стягнення аліментів; про стягнення
заробітної плати в межах платежів,
вирахуваних за один місяць, а також
про стягнення усієї суми боргу по цих
виплатах, якщо рішенням передбачено
її негайне стягнення; про поновлення на
роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного
працівника; в інших випадках, якщо
негайне виконання передбачено законом і про це зазначено у виконавчому
документі.
Разом з цим, Законом України "Про
виконавче провадження", яким керується державний виконавець при
виконанні рішень, встановлено, що
негайне виконання полягає в тому, щоб
державний виконавець не пізніше
наступного дня після надходження до
нього виконавчого документа виніс
постанову про відкриття виконавчого
провадження, а подальші виконавчі дії
будуть проводитись у порядку, встановленому Законом.
Законом України "Про виконавче
провадження встановлено, що при
винесенні постанови про відкриття
виконавчого провадження державний
виконавець надає строк для добровільного виконання вимог виконавчого
документа, який не може перевищувати
семи днів, а рішень про примусове
виселення - п'ятнадцяти днів, а потім
вживає заходи, передбачені Законом,
спрямовані на своєчасне, повне та
неупереджене виконання рішення.
Однак, Законом встановлено, що за
виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, забезпечення позовних
вимог державний виконавець розпочинає проводити виконавчі дії не
пізніше ніж через 5 днів з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження (частина 5
статті 25 Закону).
Слід зазначити, що виконавчі дії по
стягненню періодичних платежів, регресних сум, аліментів перебувають на
виконанні в органах державної виконавчої служби протягом часу, визначеного виконавчим документом.
Тобто, такі виконавчі документи
можуть перебувати на виконанні понад
рік і більше і це не буде порушенням
строків здійснення виконавчого про-

20 №3(3) від 25 вересня 2015р. газета “Бізнес - Ера”

вадження. Наприклад, у виконавчому
документі вказано стягувати аліменти
до досягнення дитиною повноліття, а
рішення пред'явлено до примусового
виконання, коли дитині виповнився рік,
то такий виконавчий документ буде
перебувати на виконанні в органі державної виконавчої служби сімнадцять
років тощо.
З огляду на викладене, виконавчі
документи, видані на підставі рішень
судів та інших органів (посадових осіб),

можуть перебувати на виконанні в
органах державної виконавчої служби
по рішеннях немайнового характеру два
місяці, а по інших рішеннях - шість
місяців, та до цього терміну додається
час, на який виконавче провадження
було зупинено, час, на який виконавчі
дії відкладалися, та час, протягом якого
проводилась реалізація арештованого
майна боржника.
В загальній сукупності виконавчий
документ може перебувати в органах

державної виконавчої служби рік і
більше, але виконавчі дії повинні бути
проведені протягом двох або шести
місяців, як встановлено Законом. Виключенням є строки вчинення виконавчих дій по виконанню рішень про
стягнення аліментів і періодичних
платежів.
В.о. начальника
Київського ВДВС
Полтавського МУЮ
О.О. Нездойминога

Основні положення
Закону України "Про звернення громадян" та інших
нормативних актів, які регулюють даний напрямок роботи
Закон України "Про звернення
громадян регулює питання практичної
реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права
вносити в органи державної влади,
об'єднання громадян відповідно до їх
статуту пропозиції про поліпшення їх
діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб,
державних і громадських органів.
Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні
державними і громадськими справами,
для впливу на поліпшення роботи
органів державної влади і місцевого
самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і
законних інтересів та відновлення їх у
разі порушення.
Відповідно до цього Закону, громадяни України мають право звернутися
до органів державної влади, місцевого
самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб
відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та
скаргою про їх порушення. Військовослужбовці, працівники органів
внутрішніх справ і державної безпеки,
а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої
служби
України
мають право подавати звернення, які не
стосуються їх службової діяльності.
Особи, які не є громадянами України і
законно знаходяться на її території,
мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо
інше не передбачено міжнародними
договорами.
Під зверненнями громадян слід
розуміти викладені в письмовій або

усній формі пропозиції (зауваження),
заяви (клопотання) і скарги. Пропозиція (зауваження)
- звернення
громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових
осіб, а також висловлюються думки
щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціальнокультурної та інших сфер діяльності
держави і суспільства. Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним
законодавством їх прав та інтересів або
повідомлення про порушення чинного
законодавства чи недоліки в діяльності
підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів
місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення
їх діяльності. Клопотання - письмове
звернення з проханням про визнання за
особою відповідного статусу, прав чи
свобод тощо. Скарга - звернення з
вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Звернення, оформлені належним
чином відповідно до даного Закону, і
подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та
розгляду. Забороняється відмова в
прийнятті та розгляді звернення з
посиланням на політичні погляди,
партійну належність, стать, вік,
віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному
органом державної влади, місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями незалежно

від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень,
воно в термін не більше п'яти днів
пересилається ними за належністю
відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі
якщо звернення не містить даних,
необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою
особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними
роз'ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду
тим органам або посадовим особам, дії
чи рішення яких оскаржуються. Стаття
8 Закону регулює вимоги до звернень,
які не підлягають розгляду та вирішенню Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке,
з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і
розгляду не підлягає. Не розглядаються
повторні звернення одним і тим же
органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо
перше вирішено по суті, а також ті
звернення, терміни розгляду яких
передбачено статтею 17 цього Закону,
та звернення осіб, визнаних судом
недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Даний Закон встановлює терміни розгляду звернень громадян ст.20 відповідно до якої, звернення розглядаються
і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження,
а ті, які не потребують додаткового
вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний термін
вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його
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розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань,
порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
На обгрунтовану письмову вимогу
громадянина термін розгляду може
бути скорочено від встановленого цією
статтею терміну. Звернення громадян,
які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Порядок розгляду
звернень громадян також регулює
Закон України "Про виконавче провадження", якими керується державний
виконавець в процесі виконання завдань
покладених на державну виконавчу
службу.
Так у ході виконавчого провадження
державний виконавець, відповідно до
статті 5 вказаного Закону зобов'язаний
розглядати заяви сторін та інших
учасників виконавчого провадження та
їх клопотання. Крім того, згідно зі
статтею 82 Закону у виконавчому
провадженні на дії (бездіяльність) державного виконавця та інших посадових
осіб державної виконавчої служби по
виконанню рішення або відмову у
здійсненні передбачених Законом
України "Про виконавче провадження"
дій стягувачем чи боржником може
бути подана скарга до начальника
відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного
органу державної виконавчої служби
вищого рівня чи до суду.

Скарга у виконавчому провадженні
подається у письмовій формі та повинна включати:
1) назву відділу державної виконавчої
служби, до якого подається скарга;
2) точну назву стягувача та боржника, їх
місце проживання (для фізичних осіб)
або знаходження (для юридичних осіб),
а також назву представника сторони
виконавчого провадження, коли скарга
подається представником;
3) реквізити виконавчого документа
(назву виконавчого документа, орган,
який його видав, дату видачі виконавчого документа та його номер, резолютивну частину виконавчого документа);
4) зміст оскаржуваних дій (бездіяльності) та норму Закону, яка порушена;
5) виклад обставин, якими скаржник
обґрунтовує свої вимоги;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання
скарги.
Потрібно звернути увагу на те, що
скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника відділу державної виконавчої служби, розглядається у 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник відділу
державної виконавчої служби виносить
постанову про задоволення чи відмову в
задоволенні скарги, яка у 10-денний
строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.
Скарги, подані без дотримання вимог,
викладених у частині шостій статті 82
Закону, розглядаються начальником

відділу державної виконавчої служби у
порядку, встановленому законом України "Про звернення громадян". Необхідно зазначити, що при судовому
оскарженні скарга у виконавчому провадженні по виконанню судових рішень
на дії (бездіяльність) державного виконавця або начальника відділу державної
виконавчої служби подається до суду,
який видав виконавчий документ.
Скарги по виконанню інших рішень подаються до суду за місцем знаходження
відповідного відділу державної виконавчої служби, крім скарг на дії
(бездіяльність) державних виконавців
та посадових осіб Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України та відділів державної
виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції,
які подаються до апеляційного суду за
місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби.
Особи, винні у порушенні норм
Законів України "Про звернення громадян" та "Про виконавче провадження", несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством
України.
Заступник начальника
Октябрського відділу
ДВС Полтавського МУЮ
В.В. Нагній

Щодо особливостей оподаткування військовим збором
грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб,
які беруть участь в антитерористичній операції
Головне управління ДФС у
Полтавській області повідомляє, що
Законом України від 18 червня 2015
року N 548-VIII "Про внесення зміни до
Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення
військовослужбовців та інших осіб, які
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції", що набрав
чинності 09.07.2015, але вводиться в
дію через два місяці після набрання
чинності, п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10
розділу XX Кодексу доповнено абзацом
такого змісту: "Тимчасово, на період
проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню
військовим збором доходи у вигляді
грошового забезпечення працівників
правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних
Сил України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній
операції. Ця норма введено в дію з
09.09.2015.
Враховуючи викладене, доходи
військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу, отримані у
вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
нарахованих (виплачених) з 09.09.2015
на період їх безпосередньої участі в
антитерористичній операції, звільняються від оподаткування військовим

збором.
Порядок підтвердження статусу
зазначених осіб з метою застосування
пільги з оподаткування військовим збором має бути визначений Кабінетом
Міністрів України.
Більш детальну інформацію із
зазначеного питання можна отримати
ознайомившись із листом ДФС України
від 09.09.2015 № 21383/5/99-99-17-0201-16 "Про розгляд листа" та на
офіційному веб-порталі ДФС України
за адресою: www.sfs.gov.ua або звернувшись до Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС України за
телефоном: 0-800-501-007 з 8:00 до
20:00 (крім суботи та неділі, зі
стаціонарних телефонів безкоштовно).
Відділ комунікацій ГУ ДФС
у Полтавській області
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Полатковий калейдоскоп
Пошкодили електронний ключ пройдіть процедуру повторної
реєстрації
Державна податкова інспекція у
м. Полтаві звертає увагу, що у разі,
якщо підписувач, фізична особа-підприємець чи юридична особа, втратив
(пошкодив) особистий ключ електронного цифрового підпису або забув
пароль захисту особистого ключа, то
він повинен звернутися до представництва Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС України. Для
цього користувач послуги повинен звернутися в Центр обслуговування платників податків або в представництво
АЦСК ІДД, в якому отримував послугу
електронного цифрового підпису та
повторно пройти процедуру реєстрації з
повним пакетом реєстраційних документів.
Також одночасно потрібно подати
заяву на скасування посиленого сертифіката для відповідної категорії платника податків, перелік яких визначено у
розділі 5 Регламенту АЦСК ІДД.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Полтавці перерахували на потреби
армії майже 73 мільйони гривень
військового збору
Як відомо, відповідно до законодавства з серпня 2014 року в Україні
було запроваджено військовий збір.
Тобто, починаючи з 3 серпня з доходів
фізичних осіб утримується військовий
збір за єдиною ставкою - 1,5% від
об'єкта оподаткування.
Станом на 22 вересня 2015 року на
підтримку української армії від платників м. Полтави вже надійшло 72,9
мільйонів гривень військового збору, у
тому числі у вересні - 5,9 мільйонів
гривень.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Полтавський бізнес направив
на соціальні виплати більше 1,7
мільярдів гривень ЄСВ
З початку 2015 року платниками міста
Полтави сплачено 1 мільярд 705
мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, у тому числі у вересні -

140 мільйонів гривень.
Завдяки своєчасній сплаті єдиного
внеску громадянам гарантується право
на соціальний захист. Зокрема, захищені соціальні гарантії для кожного на
випадок безробіття, нещасних випадків
чи професійних захворювань, гідне
пенсійне забезпечення та інші виплати.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Оновлено програмне забезпечення
Державна податкова інспекція у м.
Полтаві повідомляє про доопрацювання
спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та
подання звітності до "Єдиного вікна подання звітності" для Пенсійного фонду,
Державної служби статистики та безпосередньо до Державної фіскальної
служби, а також накладання електронного цифрового підпису та шифрування
електронних документів (версія 1.19.0
від 04.09.2015 року).
Оновлення необхідно отримати в
Центрі обслуговування платників
Державної податкової інспекції у м.
Полтаві (віконце 5, 6), вул. Фрунзе, 155
або на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за
адресою www.sfs.gov.ua у розділі
"Електронна звітність"/"Спеціалізоване
клієнтське програмне забезпечення для
формування та подання звітності до
"Єдиного вікна подання електронної
звітності".
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Щодо нового сервісу
"Довідка про доходи он-лайн"
Державна податкова інспекція у
м. Полтаві повідомляє, що з 1 вересня
поточного року сервіс "Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з
використанням електронного цифрового підпису" запрацював у штатному
режимі.
Завдяки йому фізична особа - платник податків зможе отримати відомості
щодо сум своїх отриманих доходів та
утриманих податків протягом доби
після формування відповідного запиту.
Вказана послуга дійсна за умови

використання електронного ключа.
Раніше, платнику для того, щоб отримати зазначену довідку, доводилося
звертатися до податкової інспекції.
Відповідь він отримував протягом
трьох днів.
Більш детальну інформацію можна
дізнатися на сайті ДФС України за
адресою www.sfs.gov.ua у рубриці
"Фізичним особам"/"Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих
податків у електронному вигляді".
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Податок на відсотки по депозитах:
до бюджету сплачено понад 27
мільйонів гривень
Державна податкова інспекція у
м. Полтаві нагадує, що Законом України
від 28 грудня 2014 року №71-VIII, який
набрав чинності з 1 січня 2015 року,
внесено зміни до Податкового кодексу
України в частині оподаткування пасивних доходів.
Відповідно до внесених змін, у 2015
році ставка податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді процентів, становить 20 відсотків.
Нараховані проценти підлягають оподаткуванню незалежно від суми, яка
розміщена на депозиті. Станом на 22
вересня 2015 року фінустановами міста
Полтави до бюджету перераховано 27,2
мільйони гривень податку на відсотки
по депозитах.
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Виплата заробітної плати
в "конвертах" - загальна проблема,
яку вирішують спільними
зусиллями
Заробітна плата - одна з головних
економічних категорій, що поєднує
інтереси працівників, роботодавців,
держави і безпосередньо впливає на
рівень життя населення. На жаль,
доволі часто нині доводиться зустрічатися з таким явищем як виплата
зароблених коштів у "конверті".
Враховуючи актуальність питання
легалізації доходів громадян та перерахування податків і зборів до бюджету,
фахівцями ДПІ у м. Полтаві постійно
проводиться аналітична та перевірочна
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робота суб'єктів господарської діяльності як фізичних так і юридичних осіб,
які використовують працю найманих
працівників.
З категорією платників, які виплачували заробітну плату у розмірі нижчому законодавчо встановленого рівня,
проводиться роз'яснювальна робота по
питанню додержання чинного законодавства про оплату праці. Керівники
підприємств щомісяця запрошуються
на засідання міської робочої групи з
координації діяльності в напрямку
легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення створеної при
міськвиконкомі.
У січні - серпні 2015 року відбулося 8
засідань міської робочої групи з координації діяльності в напрямку легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення створеної при
міськвиконкомі робочої групи, на які
було запрошено керівників 240
підприємств. Так, в результаті проведеної роботи, 184 підприємства здійснили підвищення заробітної плати та
збільшили перерахування до бюджету
на 332 тис. грн.
За результатами індивідуальної
роз'яснювальної роботи, яку проводять
працівники управління, 215 підприємств здійснили підвищення заробітної
плати та збільшили перерахування
податку до бюджету на 203 тис. грн.
За січень - серпень 2015 року відділом
контрольно-перевірочної
ро-боти
суб'єктів господарювання - юридичних
осіб проведено 108 доку-ментальних
перевірок з питання дотри-мання
законодавства
щодо
укладення
трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи
фізичних осіб, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, військового збору. З них, порушення встановлено у 75 випадках.

За результатами проведених
перевірок з початку року донараховано
2,7 мільйонів грн. податку на доходи
фізичних осіб. Станом на 1 вересня
2015 року надходження до бюджету
узгоджених сум становить 871 тис. грн.
Державна податкова інспекція у м.
Полтаві звертається до громадян з
нагадуванням, що кожен, хто починає
трудові відносини з роботодавцем, має
усвідомлювати, що забезпечення трудового стажу, розмір Ваших пенсій та
інших соціальних гарантій залежить від
розміру офіційної заробітної плати.
Пам'ятайте, що Ваш майбутній добробут закладається сьогодні!
Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
Щодо документів, які посвідчують
реєстрацію як платника ПДВ
Державна податкова інспекція у
м. Полтаві нагадує, що з 1 січня 2014
року було відмінено свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ та забезпечено право платників ПДВ отримати
в контролюючих органах витяги із
реєстру платників ПДВ. Витяг діє до
внесення змін до Реєстру.
Підпунктом 2 пункту 2 наказу
Міндоходів від 16.01.2014 року №26
"Про затвердження Положення про
реєстрацію платників податку на додану вартість" на перехідний період
було встановлено, що свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ можуть
застосовуватись як витяги з Реєстру до
внесення змін до такого Реєстру чи
отримання витягу з такого Реєстру, а
також виникнення змін у даних про
платників ПДВ. Зазначений наказ
втратив чинність 19.11.2014 року - у
день набрання чинності наказом
Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 "Про
затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану

вартість".
Отже, до зазначеної дати (19.11.2014
року) свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ могли застосовуватись як
витяги з Реєстру. На сьогодні у випадках, коли законодавство передбачає
надання особою витягу з Реєстру чи
його копії, копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи іншого документального підтвердження факту
реєстрації платником ПДВ, має надаватись чинний витяг з Реєстру.
Разом з тим слід зауважити, що
отримання всіма платниками ПДВ
витягу із Реєстру не є обов'язковим.
Дані із Реєстру щоденно оприлюднюються на офіційному веб-порталі
ДФС
України
за
адресою
www.sfs.gov.ua. За запитом в електронній формі платнику ПДВ можуть
бути надані довідки із Реєстру про
реєстрацію його контрагентів як платників ПДВ. Окрім того, платник ПДВ
може отримати витяг із Реєстру в
електронному вигляді.
Оперативно отримати дані із Реєстру
можна за допомогою таких пошукових
електронних сервісів на офіційному
веб-порталі ДФС:
- рубрика "Дані реєстру платників
ПДВ" - дані з Реєстру із зазначенням
дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії
реєстрації платника ПДВ, у тому числі
дані з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування із зазначенням
переліку видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які
поширюється дія спеціального режиму
оподаткування ПДВ;
- рубрика "Анулювання реєстрації
платників ПДВ" - інформація про осіб,
реєстрацію яких як платників ПДВ
анульовано, із зазначенням дати
анулювання, причин та підстав для
анулювання реєстрації.

Графік роботи громадської приймальні
Полтавського міського управління юстиції
"Новий світ"
щовівторка з 10.00 до 16.00
щочетверга з 10.00 до 16.00
Приймальня знаходиться за адресою:
вул. Стешенка, 6, м. Полтава, 36023 т.(0532)63-29-44

Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

