
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 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.

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 міського 

управління юстиції                                                                                  
Л.С. Єлізарова 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди 
або подарунка та поводження з ними
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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 міського управління юстиції

І.І. Пільщикова 

Випадки правомірного  
використання об'єктів  інтелектуальної власності      
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Cучасна правнича ідеологія розглядає

сім'ю не тільки як соціальний інститут але й

водночас як союз конкретних осіб З позицій

правової науки сім'я є колективом,

об'єднаним різноманітними зв'язками. Одні

з них пов'язані з почуттями, інші - з

моральними або матеріальними чинниками.

При цьому сім'я об'єднує людей разом на

основі задоволення різних природних

потреб: народження та виховання дітей,

задоволення потреб чоловіка та жінки як

біологічного, так і духовного характеру.

Закріплення права на сім'ю у сучасному

цивільному та сімейному законодавстві дає

змогу остаточно подолати тривалу

тенденцію щодо констатації неможливості

правового регулювання багатьох благ

природного походження, в тому числі і тих,

що пов'язані з сімейними відносинами.

Особливе місце, серед суб'єктивних прав,

що становлять зміст права на сім'ю

належить тим, що слугують вихованню

підростаючого покоління - вирішують проб-

лему формування повноцінної особистості

майбутнього громадянина.

У статтях 150 та 151 Сімейного кодексу

України сформульовані правові засади

здійснення прав та виконання обов'язків

батьків щодо виховання дитини. Це доз-

воляє беззаперечно віднести право на

виховання до числа особистих немайнових

прав, що забезпечують природне існування

фізичної особи.

Правовим проблемам здійснення права

на виховання приділяють увагу такі відомі

вчені, як: З.В. Ромовська, Л.А. Савченко,

М.В. Антокольська, Г.К. Матвєєв, Л.М.

Пчелінцева.

Метою статті є з'ясування місця права на

сімейне виховання у структурі особистих

немайнових прав людини, а також

окреслення перспектив вирішення окремих

проблем пов'язаних з процесом здійснення

цього права.

У законодавстві зміст права на виховання

не розкривається, оскільки чітко окреслити

його межі неможливо - це зумовлено тісним

переплетінням правомочностей, що в нього

включаються, з іншими батьківськими пра-

вами (наприклад, з правом на спільне про-

живання або спілкування з батьками). До

змісту права на виховання пропонується

ввести як складові такі правомочності:

право на сімейне навчання, обов'язок

батьків дбати про фізичне та психічне

здоров'я дітей, виховувати повагу до

людської особистості, її прав та основних

свобод не застосовуючи насилля; навчати

дитину дотримуватись існуючих законів, не

допускати втягнення дитини у злочинну і

антигромадську діяльність, виховувати

ставлення до праці як єдиного джерела

добробуту 

Проте окремі права, які входять до змісту

права на сім'ю, стосуються не лише

неповнолітніх членів її сім'ї, але й пов-

нолітніх. А тому сімейне виховання

охоплює не лише неповнолітніх, але й

повнолітніх осіб, а контроль за його

відповідністю морально-правовим вимогам

може і повинна здійснювати передусім сім'я

та інші родичі. Відтак правові норми щодо

забезпечення належності виховання бать-

ками дітей за аналогією можна засто-

совувати і щодо повнолітніх осіб. Особливо

це загострюється при виховному впливові

на "аномальних осіб" (сліпих, глухих,

слабозорих, слабочуючих, розумово від-

сталих та осіб з важкими розладами мови) .

Проте, досить чітко внутрішні елементи

права на сім'ю, зокрема у частині права на

виховання, можна продемонструвати у

змісті саме особистих немайнових прав

дитини. З нашого погляду, до їхнього числа

треба віднести право жити і виховуватись у

сім'ї, право на спілкування з батьками та

іншими родичами, право виражати власні

погляди.

Право дитини жити і виховуватись у сім'ї

- одне з найважливіших її прав. Сімейне

виховання дає можливість забезпечити її

нормальний фізичний, моральний, інте-

лектуальний та соціальний розвиток, дає

змогу їй стати повноцінним членом

суспільства. Суспільні форми виховання не

можуть замінити дитині сім'ю, і це давно

підтверджено практикою. "Зараз уже ніхто

не сперечається, яка форма виховання

дитини - сімейна чи суспільна - має

першість", - зазначає З.В.Ромовська. Вихо-

вання дитини - це місія великої політичної

ваги. Україні, як і будь-якій іншій державі,

потрібні не космополіти, а патріоти украї-

нського народу, патріоти своїй Бать-

ківщини, але виховати патріота можуть

лише патріоти .

Дитина має право проживати разом з

батьками, на яких законом покладено

здійснювати виховання. Норми Сімейного

кодексу України щодо сімейного виховання

(ст.151 СК України) узгоджується з поло-

женнями Цивільного кодексу України про

місце проживання дитини, яким визнається

місце проживання її батьків (усиновлювачів)

або одного з них, з ким вона проживає (ч.3,

4 ст.29 ЦК України).

Особливе місце виховання у змісті

сімейного життя підкреслюється і церквою.

Зокрема, серед інших благ до змісту шлюбу

віднесено так зване благо нащадків. Антоніо

А. Абате зазначає: "Породження нащадків

знаходить своє продовження у їхньому

вихованні. І тим, і іншим "інститут шлюбу…

та подружня любов відзначаються". Завдяки

вихованню з фізичних та моральних сил, які

присутні у породжених у шлюбі нащадках у

зародковому стані, постає у завершеному

вигляді людська особистість дитини і її

людська гідність. Це діяння (виховання -

авт.) необхідно розглядати як подальше

породження, що є продовжуваним у часі. За

цією ознакою, "тобто оскільки життя дітям

дали батьки," їх необхідно вважати

першими і основними вихователями, які

здійснюють те, що є найголовнішим і

невід'ємним правом та обов'язком. Папа Пій

ІХ вказував: "Відомо, що за велінням

природи і Бога це право і обов'язок

виховувати нащадків належить в першу

чергу тим, хто шляхом породження почав

справу природи і кому заборонено залишати

його не завершеним". Іоанн Павло ІІ

зазначає, що "місія" виховання нащадка є

для батьків "природним правом, оскільки

вони дали дітям життя".

Процес формування та розвиток осо-

бистості починається з моменту народження

дитини. Тому особливо велике значення

сім'ї неможливо переоцінити. Вона є

водночас і середовищем для дитини, і

"першим" вихователем, виконує функцію

відтворення населення і функцію передачі

духовного багатства, культурних традицій

народу, сім'ї. Сім'я багато в чому передбачає

те, якою стане людина у майбутньому. Саме

сім'я закладає фундамент розвитку нахилів,

здібностей дитини, формування її

моральних якостей. Саме через сім'ю дитина

опосередковує норми людських стосунків,

засвоює моральні відносини.

Догляд батьків за дитиною виражається не

тільки у задоволенні її життєво-побутових

потреб (харчування, забезпечення одягом,

взуттям, навчальним приладдям), але й у

проявах уваги до дитини, надання допомоги

у вирішенні різноманітних питань, що її

цікавлять, можливих конфліктів у

спілкуванні з іншими дітьми. Невід'ємним

чинником морального виховання дітей є

створення батьками у сім'ї умов

забезпечення гідності дитини (тобто

усвідомлення дитиною своїх прав як

людини, власної моральної оцінки, поваги

до власних моральних цінностей),

прищеплення впевненості дитини у собі,

залучення до активної участі у житті

суспільства, всебічне забезпечення всіх

інших інтересів .

Зазначена багатогранність права на

виховання дає підстави окремо зупинитись

на формах і методах виховання, що є

основою здійснення права на сімейне

виховання. Хоча зрозуміло, що першою

чергою здійснення права на виховання

перебуває у залежності від правових вимог,

проте дотримання моральних вимог відіграє

не менш значну роль.

Під вихованням загалом розуміється

вплив суспільства на особистість, яка

розвивається. У широкому розумінні - це

соціалізація, тобто процес формування

інтелекту, фізичних і духовних сил людини.

Виховання є цілеспрямованою діяльністю,

покликаною сформувати систему якостей

особистості, поглядів і переконань

Право на сімейне виховання та проблеми його здійснення
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відповідно до виховних суспільних ідеалів.

Виховання здійснюється через культуру,

освіту та навчання у процесі різного виду

діяльності та під впливом спадковості та

середовища .

У сучасному сімейному законодавстві такі

виховні завдання, головні цілі виховання,

чітко визначені і набули характеру правових

норм-принципів загального та обов'язкового

характеру. Наприклад до них відносять:

обов'язок батьків виховувати дитину в дусі

поваги до прав і свобод інших людей,

любові до своєї сім'ї та родини, свого народу

та своєї Батьківщини (ч.1 ст.150 СК

України).

Практично здійснення права на сімейне

виховання пов'язується з виховною

взаємодією. Це зумовлено загально-

прийнятими теоріями сучасної педагогічної

науки, яка виходить з того, що процес

виховання - не є прямим впливом на

виховуваного, а соціальною взаємодією

конкретних людей (у нашому випадку - в

межах такого соціального утворення як

сім'я). Крім того, у виховній взаємодії

простежується право кожного члена сім'ї на

спілкування (комунікацію). Жодна людина

не може бути позбавлена права на

спілкування з іншими особами. Тільки в

умовах соціальної комунікації завдяки

спілкуванню можливий нормальний розви-

ток (життєдіяльність) людини. Зрозуміло,

що будь-яке спілкування, принаймні двох

осіб, має характер виховної взаємодії, і це

найвиразніше виявляється в умовах сі-

мейного виховання. Лише завдяки систе-

матичному впливові в умовах сім'ї людина

набуває здатності спілкування з іншими

членами суспільства, уміння досягати згоди

в розумінні складних ситуації, змісту дій, а

також певного ступеня солідарності

(взаєморозуміння) між собою.

Специфічним є і процес здійснення цього

суб'єктивного права в умовах сім'ї. Якщо

йдеться про дитину, то вона наділена правом

на виховання у контексті права виховуватись

членами власної сім'ї відповідно до

основних виховних завдань, сформульова-

них у суспільстві.

З іншого боку, правом на виховання

наділені й особи, що здійснюють виховний

вплив - першою чергою це батьки та інші

родичі. Водночас вони наділені обов'язками

на здійснення виховання. Батьки не

необмежені у формах та методах виховання,

а це створює необхідність теоретичної

розробки розуміння, що саме з цих форм та

методів може підпадати під заборону з боку

закону та моральних засад суспільства.

Отже, центральною є проблема законо-

давчого змісту, форм та методів виховання,

конкретної виховної взаємодії побудованих

на принципах морального характеру .

Педагогічна наука, звернення до якої є

єдиним можливим засобом встановлення

критеріїв відповідності методів та форм

виховання вимогам належного виховання,

визначає зміст і дає характеристику лише

методам виховання. Методи виховання - це

сукупність найзагальніших способів вирі-

шення виховних завдань і здійснення

виховних взаємовпливів. Єдиної класифі-

кації і чіткої систематизації методів вихо-

вання не існує. У педагогічній практиці

склались такі методи виховання, як переко-

нання, привчання, заохочення, виховання на

особистому прикладі .

Щодо форм виховання, то педагогічна

наука розглядає сімейне виховання як одну з

таких форм, поряд зі шкільним або

суспільним. Проте під формою виховання

можна запропонувати розглядати стиль

стосунків між батьками та дітьми: авто-

ритарний, ліберальний та демократичний.

Авторитарний характеризується суворістю

стосовно до дітей, погрозливим тоном,

вимогою безвідмовного підкорення. Бать-

ківські вимоги у такому випадку вик-

ликають або протест і агресивність, або

апатію і пасивність. При ліберальному стилі

панує терпимість, всепрощення батьків,

демонстрація любові до дітей. Цей

надлишок любові починає з часом дратувати

дітей і веде до формування егоїзму,

недисциплінованості, безвідповідальності.

Найкращі стосунки у дітей з батьками при

демократичному стилі відносин. Батьки,

гнучко мотивуючи свої дії і вимоги, твердо

досягають позитивних вчинків дітей, у

дитині цінують не лише слухняність, а й

незалежність, відчуття власної гідності,

ініціативу, прислухаються до думки дітей,

аналізують їх аргументацію .

Отже, у процесі розгляду у порядку

цивільного судочинства справи щодо

здійснення права на виховання, саме на суд

покладається обов'язок оцінити відпо-

відність методів та форм виховання, що

використовувались батьками вимогам

сформульованим у Сімейному кодексі

України.

Сімейний кодекс України передбачає

право дитини чинити опір неналежному

вихованню батьками, а саме право на на-

лежне батьківське виховання повинно

забезпечуватись системою державного

контролю (ч.1, 2 ст. 152 СК України).

Авторитарне та ліберальне виховання як

форма виховання за певних умов можна

розглядати як невиконання батьками обо-

в'язку належного виховання, що створює

право дитини чинити опір такому вихов-

ному впливові батьків.

Зміст та характер такого опору досить

важко, але доцільно визначити на рівні

правових норм. Можна запропонувати як

захід опору неналежному вихованню розу-

міти право дитини на тимчасове при-

пинення проживання у сім'ї або сімейного

спілкування. Меті забезпечення прав дитини

на належне батьківське виховання повинно

слугувати не тільки право дитини на

звернення до органів державної влади,

місцевого самоврядування, громадських

організацій, суду, а першою чергою до своїх

родичів, які цим зверненням зобов'язуються

чинити дії у справі захисту прав дитини на

належне виховання, в тому числі надаючи

допомогу в заходах безпосередньої протидії

та допомогу у зверненні до суду.

Питання неналежного виховання

батьками дитини потребує певного уз-

годження з підставою позбавлення бать-

ківських прав через ухилення батьків від

виконання своїх обов'язків у справі ви-

ховання дитини. Неналежне виховання за

своїми наслідками має прирівнюватись до

ухилення від виховання, а також бути

підставою позбавлення батьківських прав.

Це можна продемонструвати, зокрема, на

багатьох прикладах відмови дитини по-

діляти погляди батьків, що сповідують

нетрадиційне віровчення або певну світог-

лядну теорію і намагаються їм прищепити

свою віру.

Ухилення від виконання своїх обов'язків

по вихованню часто пов'язане з недот-

риманням вихователем не лише завдань

виховання (про які йдеться у ч.1 ст.150 СК

України), але і змісту виховання (ч.2, 3, 4

ст.150 СК України). Обов'язок батьків

готувати дитину до самостійного життя є

втіленням економічного виховання у сім'ї,

обов'язок забезпечити здобуття повної

загальної середньої освіти є мінімальним

рівнем здійснення розумового виховання

(турбота батьків про збагачення дітей

знанням, формування потреби їх набувати);

зобов'язання турбуватись про здоров'я

дитини, її фізичний духовний та моральний

розвиток здійснюється шляхом фізичного

виховання (правильна організація режиму

дитячого життя, заняття на прохання дитини

спортом, її загартування), морально-куль-

турного виховання (засвоєння моральних

цінностей, ідеалів, моделей поведінки,

традицій та звичаїв) та естетичного вихо-

вання (формування "смаків", поглядів на

суспільство, природу та людину, мистецтво

та творчість).

Крім зазначених, до критеріїв належності

виховання треба віднести такі загально-

педагогічні умови: особистий приклад

батьків, їхній авторитет, глибоке і всесто-

роннє знання батьками своїх дітей, органі-

зація спільної діяльності, вільного часу,

спілкування з дітьми, а також єдність вимог

членів сім'ї.

Одним з досить перспективних та

ефективних засобів правового регулювання

відносин щодо виховання (навчання) може

бути договір про виховання (навчання).

Законодавчі засади, що створюють можли-

вість укладання такого договору можно

побачити у Сімейному кодексі України.

Зокрема, у ч.2 ст.151 СК України вказано,

що батьки мають право залучати до

виховання дитини інших осіб, передавати її

на виховання фізичним та юридичним

особам. Отже, договір про виховання

(навчання) є таким правочином, як і будь-

який інший у межах як сімейно-правових,

так і суто цивільно-правових відносин.

Провідний спеціаліст 
Київського в/ДРАЦС 
Полтавського МУЮ

К.С. Колодочка
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Суб’єкти, на яких поширюється 
дія Закону України “Про запобігання корупції”

Нещодавно, 26 жовтня 2014 року,

набрав чинності Закон України "Про

запобігання корупції" (далі - Закон),

який почав діяти з 26 квітня 2015 року.

Прийняття цього закону скасовує дію

Закону України "Про засади запобі-

гання і протидії корупції". Новий Закон

дещо змінює, а місцями і встановлює

нові положення та принципи

профілактики проявам корупції в

Україні. 

Відповідно до ст. 3 суб'єктами, на

яких поширюються дія цього Закону, є:

1) особи, уповноважені на виконання

функцій держави або місцевого

самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної

Ради України, його Перший заступник

та заступник, Прем'єр-міністр України,

Перший віце-прем'єр-міністр України,

віце-прем'єр-міністри України, мініст-

ри, інші керівники центральних органів

виконавчої влади, які не входять до

складу Кабінету Міністрів України, та

їх заступники, Голова Служби безпеки

України, Генеральний прокурор Украї-

ни, Голова Національного банку

України, Голова Рахункової палати,

Уповноважений Верховної Ради Украї-

ни з прав людини, Голова Верховної

Ради Автономної Республіки Крим,

Голова Ради міністрів Автономної

Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати

Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, депутати місцевих рад, сільські,

селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи

місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних

Сил України, Державної служби спе-

ціального зв'язку та захисту інформації

України та інших утворених відповідно

до законів військових формувань, крім

військовослужбовців строкової військо-

вої служби;

ґ) судді Конституційного Суду України,

інші професійні судді, члени, дисцип-

лінарні інспектори Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України, служ-

бові особи секретаріату цієї Комісії,

Голова, заступник Голови, секретарі

секцій Вищої ради юстиції, а також інші

члени Вищої ради юстиції, народні

засідателі і присяжні (під час виконання

ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького

складу органів внутрішніх справ, дер-

жавної кримінально-виконавчої служ-

би, податкової міліції, особи началь-

ницького складу органів та підрозділів

цивільного захисту;

е) посадові та службові особи органів

прокуратури, Служби безпеки України,

дипломатичної служби, державної лісо-

вої охорони, державної охорони при-

родно-заповідного фонду, центрального

органу виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізацію державної

податкової політики та державної по-

літики у сфері державної митної

справи;

є) члени Національного агентства з

питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) посадові та службові особи інших

державних органів, органів влади

Автономної Республіки Крим;

2) особи, які для цілей цього Закону

прирівнюються до осіб, уповноважених

на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб

публічного права, які не зазначені у

пункті 1 частини першої цієї статті;

б) особи, які не є державними служ-

бовцями, посадовими особами місце-

вого самоврядування, але надають пуб-

лічні послуги (аудитори, нотаріуси,

оцінювачі, а також експерти, арбітражні

керуючі, незалежні посередники, члени

трудового арбітражу, третейські судді

під час виконання ними цих функцій,

інші особи, визначені законом);

3) особи, які постійно або тимчасово

обіймають посади, пов'язані з вико-

нанням організаційно-розпорядчих чи

а д м і н і с т р ат и в н о - го с п од а р с ь к и х

обов'язків, або спеціально уповно-

важені на виконання таких обов'язків у

юридичних особах приватного права

незалежно від організаційно-правової

форми, а також інші особи, які не є

службовими особами та які виконують

роботу або надають послуги відповідно

до договору з підприємством, уста-

новою, організацією, - у випадках,

передбачених цим Законом.

Закон встановив обмеження щодо

використання службових повноважень

чи свого становища (ст. 22), щодо

одержання подарунків (ст. 23), щодо су-

місництва та суміщення з іншими

видами діяльності (ст. 25), щодо спіль-

ної роботи близьких осіб (ст. 27).

Суб'єктам, які підпадають під дію

Закону, забороняється використовувати

свої службові повноваження або своє

становище та пов'язані з цим можли-

вості з метою одержання неправомірної

вигоди для себе чи інших осіб, у тому

числі використовувати будь-яке дер-

жавне чи комунальне майно або кошти

в приватних інтересах.

Особи, уповноважені на виконання

функцій держави або місцевого

самоврядування, прирівняні до них

особи у разі надходження пропозиції

щодо неправомірної вигоди або по-

дарунка, 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, органі-

зації, спеціально уповноважених суб'єк-

тів у сфері протидії корупції.

За вчинення корупційних або

пов'язаних з корупцією правопорушень

суб'єкти притягаються до кримінальної,

адміністративної, цивільно-правової та

дисциплінарної відповідальності у

встановленому законом порядку.

Провідний спеціаліст 
Полтавського МУЮ

І.І. Пільщикова
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Робота із зверненнями громадян в
Полтавському міському  управлінні
юстиції проводиться відповідно до
вимог Конституції України,  Закону
України "Про звернення громадян",
Указу Президента України від 07
лютого 2008 року № 109 "Про пер-
шочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституцій-
ного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування", Положення про
районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні,
міжрайонні управління юстиції (із
змінами), Інструкції про порядок розг-
ляду звернень та особистого прийому
громадян у Міністерстві юстиції Украї-
ни, в установах та організаціях, що
належить до сфери його управління та
інших нормативно-правових актів, що
регулють даний напрямок діяльності.

Протягом 9 місяців 2015 року до
Полтавського міського управління юс-
тиції  надійшло 14 звернень громадян.

Із звернень, що надійшли: Заяв -  8;
Скарг - 6.

Усі звернення громадян розглянуті з
дотриманням термінів, передбачених
Законом України "Про звернення гро-

мадян". Начальником, заступником на-
чальника, начальниками відділів Пол-
тавського міського управління юстиції
постійно, згідно затвердженого графіку,
проводяться особисті прийоми гро-
мадян. 

Графік прийому громадян розміщено
на Веб - сайті Полтавського міського
управління юстиції та на видному для
огляду місці у приміщенні управління
юстиції, його відділах та державних
нотаріальних конторах.

Аналіз роботи зі зверненнями гро-
мадян за 9 місяців 2015 р., проведений у
порівнянні з аналогічним періодом
2014 року, показав, що протягом звіт-
ного періоду 2015 року працівниками
Полтавського міського управління юс-
тиції прийнято 313осіб, які звернулися
за консультаціями до громадських
приймалень управління (за 9 місяців
2014 р. -  319 особи).

На особистому прийомі керівництвом
управління, начальником РС ПМУЮ та
начальниками відділів ДРРПнНМ РС,
ДРЮОтФОП РС, ДРАЦС РС, ДВС,
протягом звітного періоду прийнято 726
осіб(за 9 місяців 2014 року - 802 осіб).
Найактуальнішими питаннями, з якими
зверталися громадяни протягом 9

місяців 2015 року були: 
- про встановлення факту родинних
стосунків;
- щодо державної реєстрації смерті,
шлюбу громадян, які залишили місця
проживання в наслідок АТО;
- щодо розбіжності в написанні
прізвища та імені в пред'явлених
документах;
- стосовно видачі повторних
документів;
- про можливість зміни прізвища, коли
громадянин знятий з реєстрації місця
проживання;
- підстави державної реєстрації шлюбу
до спливу місячного строку; 
- оформлення спадщини та правочинів; 
- стягнення аліментів на утримання
дитини; 
- форма і зміст позовної заяви та
порядок апеляційного оскарження
судових рішень; 
- підстави для відхилення апеляційної
скарги або залишення рішення без змін
тощо. 

Провідний спеціаліст 
Полтавського МУЮ

О.А. Листопад

Інформація стану роботи Полтавського міського управління
юстиції зі зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року

Спадкування за правом представлення

- це спадкування за законом, яке

передбачає появу у певних спадкоємців

права на спадкування за умови смерті

до відкриття спадщини того з їхніх

родичів, хто був би спадкоємцем.

Таким чином, його власні спадкоємці

ніби представляють у спадкових

відносинах особу, яка б одержала права

на спадкування, якби була живою на час

відкриття спадщини.

До числа спадкоємців за правом

представлення належать:

1. внуки спадкодавця - спадкують ту

частку спадщини, яка належала б за

законом їхнім матері, батькові, тобто

синові, дочці спадкодавця;

2. прабаба, прадід спадкодавця -

спадкують ту частку спадщини, яка

належала б за законом їхнім дітям,

тобто бабі, дідові спадкодавця;

3. племінники спадкодавця - спадкують

ту частку спадщини, яка належала б за

законом їхнім матері, батькові, тобто

сестрі, братові спадкодавця;

4. двоюрідні брати та сестри

спадкодавця  спадкують ту частку

спадщини, яка належала б за законом

їхнім матері, батькові, тобто тітці,

дядькові спадкодавця.

Якщо право на спадкування за правом

представлення виникає на користь

кількох осіб, частка у спадщині

розподіляється між ними порівну.

У разі смерті до відкриття спадщини

дітей спадкодавця, право на спадку-

вання переходить до їхніх дітей (онуків

спадкодавця), у разі смерті до відкриття

спадщини онуків спадкодавця, право на

спадкування отримають їхні діти

(правнуки спадкодавця), у разі смерті

до відкриття спадщини правнуків

спадкодавця - їхні діти (праправнуки

спадкодавця) і т. д.

Завідувач 

Другої Полтавської 

державної нотаріальної контори

Т.О.Смоковенко

Спадкування за правом представлення 
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Посвідчення довіреностей, 
припинення та скасування довіреностей

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою
іншій особі для представництва перед третіми особами

Нотаріуси посвідчують довіреності,

складені від імені однієї або кількох

осіб, на ім'я однієї особи або кількох

осіб за усним зверненням довірителя.

У довіреності мають бути чітко

визначені юридичні дії, які належить

вчинити представнику.

Дії, які належить вчинити представ-

нику, мають бути правомірними,

конкретними та здійсненними.

Довіреність від імені кількох осіб

може бути посвідчена на вчинення юри-

дичних дій для досягнення спільної

мети.

Довіреність на вчинення правочину,

який відповідно до його змісту може

бути вчинений лише особисто дові-

рителем, нотаріусом не посвідчується.

У довіреності на укладання договору

дарування обов'язково зазначаються

прізвище, ім'я, по батькові або повне

найменування обдаровуваного. У разі

невиконання такої умови довіреність є

нікчемною.

Строк, на який може бути видана

довіреність, визначається відповідно до

статті 247 Цивільного кодексу України.

Якщо строк довіреності не встанов-

лений, вона зберігає чинність до

припинення її дії.

Строк дії довіреності зазначається

словами та визначається роками,

місяцями, тижнями, днями і не може

бути визначений настанням будь-якої

події.

Довіреність, у якій не зазначена дата

її вчинення, є нікчемною.

Повноваження за нотаріально посвід-

ченими довіреностями можуть бути

передані телеграфом.

Телеграма-довіреність складається з

тексту довіреності та посвідчувального

напису з розшифруванням підпису

нотаріуса і його печатки.

Довіреність, видана в порядку

передоручення, підлягає нотаріальному

посвідченню після подання основної

довіреності, у якій застережене право

на передоручення, або після подання

доказів того, що представник за

основною довіреністю примушений до

цього обставинами для охорони інте-

ресів особи, яка видала довіреність.

При посвідченні довіреності в порядку

передоручення нотаріус роз'яснює

представнику довірителя вимоги статті

240 Цивільного кодексу України.

У довіреності, виданій у порядку

передоручення, не допускається переда-

вання повіреній особі права на пере-

доручення.

Довіреність, видана в порядку пере-

доручення, не може містити в собі

більше прав, ніж їх передано за основ-

ною довіреністю.

Строк дії довіреності, виданої за

передорученням, не може перевищу-

вати строку дії основної довіреності, на

підставі якої вона видана.

На основній довіреності робиться

відмітка про передоручення.

Копія основної довіреності додається

до примірника довіреності, що зали-

шається у матеріалах нотаріальної

справи.

При наступному посвідченні довіре-

ності, виданої за передорученням тим

самим нотаріусом, копія основної дові-

реності не залишається.

На примірнику такої довіреності, що

залишається у справах нотаріуса, ро-

биться відмітка із зазначенням рекві-

зитів довіреності, виданої у порядку

передоручення, до якої прикріплено

копію основної довіреності.

Особа, яка видала довіреність, за

винятком безвідкличної, може у будь-

який час скасувати довіреність або

довіреність, видану в порядку пере-

доручення.

Нотаріус, завідувач державного

нотаріального архіву при одержанні

заяви про скасування довіреності або

передоручення робить про це відмітку

на примірнику довіреності, що збері-

гається у справах нотаріуса, у держав-

ному нотаріальному архіві, і відмітку в

реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо особа, яка видала довіреність,

подасть примірник довіреності, що є у

неї, напис про скасування довіреності

або передоручення робиться і на цьому

примірнику, після чого він разом із

заявою додається до примірника, що

зберігається у справах нотаріуса, в

державному нотаріальному архіві.

Повідомлення особи, яка видала

довіреність, представника, а також

відомих їй третіх осіб, для представ-

ництва перед якими була видана

довіреність, про скасування довіреності

може бути оформлено нотаріусом

згідно з   Порядком вчинення нотаріаль-

них дій нотаріусами України шляхом

передавання відповідної заяви.

Посвідчені нотаріусами довіреності,

а також передоручення за ними, при-

пинення їх дії підлягають обов'язковій

реєстрації в Єдиному реєстрі довіре-

ностей у порядку, установленому Поло-

женням про Єдиний реєстр дові-

реностей, затвердженим наказом Мініс-

терства юстиції України від 28.12.2006

№ 111/5, зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 28.12.2006 за

№ 1378/13252.

Державний нотаріус 

Третьої полтавської

державної нотаріальної контори

Т.А. Шендрик
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Податок на спадщину і подарунки
Порядок оподаткування об'єктів

спадщини чи дарування, одержаних

платником податку регламентується  ст.

174 Податкового кодексу. Податок на

дохід отриманий в результаті укладання

договору дарування сплачується за

ставками визначеними для спадщини.

Оподаткування доходу, отриманого

платником податку внаслідок прийняття

ним у спадщину коштів, майна, май-

нових чи немайнових прав, залежить

від того, який саме вид об'єкта успад-

ковано  та від родинних стосунків спад-

коємця із спадкодавцем.

Об'єкти спадщини підлягають

оподаткуванню за такими ставками

податку:

За нульовою ставкою оподаткову-

ються:

1. при отриманні будь-якого об'єкта

спадщини спадкоємцями, які є членами

сім'ї спадкодавця першого ступеня

споріднення;

2. при отриманні спадщини у вигляді

рухомого та нерухомого майна, коштів

особою, яка є інвалідом I групи або має

статус дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування;

3. при отриманні спадщини у вигляді

рухомого та нерухомого майна дити-

ною-інвалідом;

4. грошові заощадження, поміщені до

02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР

та державного страхування СРСР, що

діяли на території України, а також у

державні цінні папери (облігації Дер-

жавної цільової безпроцентної позики

1990 р., облігації Державної внутріш-

ньої виграшної позики 1982 р., дер-

жавні казначейські зобов'язання СРСР,

сертифікати Ощадбанку СРСР) та

грошові заощадження громадян Украї-

ни, поміщені в установи Ощадбанку

України та колишнього Укрдержстраху

протягом 1992 - 1994 рр., погашення

яких не відбулося, що успадковуються

будь-яким спадкоємцем.

За ставкою 5%:

- при отриманні будь-якого об'єкта

спадщини спадкоємцями, які не є

членами сім'ї спадкодавця першого

ступеня споріднення;

За ставками 15 або 17% (залежно від

розміру отриманого доходу):

- при отриманні будь-якого об'єкта

спадщини будь-яким спадкоємцем від

спадкодавця-нерезидента та при

отриманні будь-якого об'єкта спадщини,

що успадковується спадкоємцем-нере-

зидентом від спадкодавця-резидента.

Відповідно до положень Податкового

кодексу особами, відповідальними за

сплату (перерахування) податку до

бюджету, є спадкоємці, які отримали

спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадко-

ваного майна (кошти, майно, майнові чи

немайнові права) у межах, що підлягає

оподаткуванню, включається спадкоєм-

цями до складу загального річного

доходу платника податку і зазначається

в річній податковій декларації, крім

спадкоємців-нерезидентів, які зобов'я-

зані сплатити податок до нотаріального

оформлення об'єктів спадщини, та

спадкоємців, які отримали у спадщину

об'єкти, що оподатковуються за нульо-

вою ставкою податку на доходи фізич-

них осіб.

Державний нотаріус 
Другої полтавської 

державної нотаріальної контори
С.В. Москівець

Укладання договорів міни земельних

ділянок здійснюється відповідно до

положень ЦКУ. За договором міни,

кожна зі сторін зобов'язується передати

другій стороні у власність один товар в

обмін на інший товар. Предметом

договору міни можуть бути земельні

ділянки, які належать громадянам на

праві власності, мають установлені

межі та певне місце розташування.

Договори міни земельних ділянок

повинні укладатися в письмовій формі і

посвідчуватися нотаріально. Варто

зазначити, що до договорів міни

застосовуються загальні положення про

купівлю-продаж, положення про

договір поставки, договір контрактації

або інші договори, елементи яких

містяться в договорі міни, якщо це не

суперечить суті зобов'язання.

Договори міни земельними ділян-

ками, які укладено з порушенням

встановленого законом порядку обміну,

визнаються недійсними за рішенням

суду.

За укладання правочинів з пору-

шенням земельного законодавства гро-

мадяни та юридичні особи несуть

цивільну, адміністративну або кримі-

нальну відповідальність відповідно до

законодавства.

Договір міни земельними ділянками

вважається укладеним з дня його нота-

ріального посвідчення. Також треба

пам'ятати, що власники, які обмінялися

земельними ділянками, повинні заре-

єструвати договори міни земельними

ділянками в органах, уповноважених

проводити реєстрацію прав на землю,

тобто районному (міському) відділі

(управлінні) з питань земельних

ресурсів.

Право власності на обмінювані

товари переходить до сторін одночасно

після виконання зобов'язань щодо

передання майна обома сторонами,

якщо інше не встановлено договором

або законом. Тобто при проведенні міни

передбачена одночасність виникнення

права власності на обмінювані товари в

обох сторін, незалежно від того, хто

отримав товар у своє розпорядження

раніше. Право власності виникає після

останньої за часом передачі товару, а не

за першою подією.

Для посвідчення договору міни

земельними ділянками необхідно

подати такі документи:

- документи, що посвідчують право

власності громадян на земельні ділянки

(державні акти на право власності

земельними ділянками, свідоцтва про

прийняття спадщини, договори про

придбання земельних ділянок);

- розрахунок грошової експертної

оцінки земельних ділянок;

-  довідку з районного відділу

земельних ресурсів про грошову

нормативну оцінку земельних ділянок;

- довідку з сільської ради про

відсутність заборони на відчуження

земельних ділянок.

Необхідно також з собою мати

паспорти і довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера.

Консультант 
Другої полтавської 

державної нотаріальної контори
Ю.А. Таран

Укладання договорів міни земельних ділянок
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Відмежування договору
про надання послуг від договору підряду

Питання відмежування договору про
надання послуг від суміжних категорій
на практиці стоїть досить гостро. У
більшості випадків це пояснюється
низьким рівнем правової обізнаності
контрагентів. Проте наслідки укладення
цих договорів суттєво впливають на
можливість захисту свого права.
Договір про надання послуг і договір
про виконання робіт мають різний
правовий характер.

Проаналізувавши норми ЦК України
щодо договору про надання послуг,
можна надати йому таку юридичну
характеристику - це консенсуальний,
двосторонній договір, який може мати
як оплатний, так і безоплатний
характер. Відповідно до ст. 209 ЦК
України за договором про надання
послуг одна сторона зобов'язується за
завданням другої сторони надати
послугу, яка споживається у процесі
вчинення певної дії, або здійснення
певної діяльності, а замовник зобо-
в'язується оплатити виконавцеві заз-
начену послугу, якщо інше не вста-
новлено договором. Якщо звернутися
до етимології слова "послуга", то під
ним розуміється:
- дія, вчинок, що дає користь, допомогу
іншому;
- діяльність підприємств, організацій та
окремих осіб, виконувана для задо-
волення чиїх-небудь потреб.

У правовому розумінні під поняттям
"послуги" законодавець розуміє об'єкт
цивільних прав (ст.177 ЦК).

За договором про надання послуг
виконавець зобов'язується виконати
певні дії або здійснити певну діяль-
ність, яка, як правило, не має мате-
ріального результату (наприклад, юри-
дичні, освітні, спортивно-оздоровчі,
медичні послуги та ін.) деякі послуги
можуть мати матеріалізований резуль-
тат. Так, медичні послуги із надання
стоматологічної допомоги (пломбу-
вання зуба, встановлення коронки)
можуть мати такий матеріалізований
результат. Але послугам властива одна
спільна ознака - результат передує
здійсненню дій, які не мають мате-
ріального змісту (наприклад, медичне
обстеження). Отже, можна зробити
висновок, що при наданні послуг
продається не сам результат, а дії, які до
нього призвели. В зобов'язаннях про
надання послуг результат невіддільний
від діяльності виконавця, а процес

споживання послуги здійснюється як
правило, в момент її надання.
Особливість договору про надання
послуг полягає в тому, що замовника
цікавить не послуга як така, а послуга,
яка надається конкретним спеціалістом.
Наприклад, клієнт звернувся за кон-
сультацією до відомого адвоката, а той
доручив консультацію своєму поміч-
нику. Незалежно від якості консультації
замовника цікавить думка власне адво-
ката. Ще одним яскравим прикладом
можу бути договір про надання
перукарських послуг, із укладанням
якого стикався кожен із нас, або
надання послуг у салонах краси.
Замовник звертається до певного
майстра (спеціаліста), бажаючи
отримати результат, який він очікує і
який його задовольнить.
Передоручення виконання послуги
іншій особі може призвести до
неналежного виконання завдань
замовника і не задоволення його
потреб. У цьому полягає також
відмінність договору про надання
послуг від договору підряду, де
передбачається застосування інституту
субпідрядництва.
Що стосується договору підряду, то
проаналізувавши норми ч.1 ст.837 ЦК
України, можна зробити висновок про
те, що даний договір є консенсуальним,
двостороннім та оплатним. Із наведеної
характеристики випливає, що договір
підряду регулює зобов'язання із
виконання робіт. Предметом договору
підряду може бути будь-яка робота, в
процесі виконання якої створюється
результат, що передається замовнику.
Закон не містить вичерпного переліку
робіт, які можуть виконуватися за
договором підряду. Єдність роботи і
результату є основною рисою предмета
договору підряду, яка дозволяє
відмежувати цей договір від інших
цивільно-правових договорів, а зокрема
від договору про надання послуг.
Існує чимало особливостей, за якими
можна прослідкувати співвідношення
даних договорів. Можна розмежувати їх
за такими критеріями:
1) За предметом та результатом діяль-
ності. Договір підряду відріз-няється
від договору про надання послуг своїм
предметом. Послугам притаманні
ознаки, які відрізняють їх від результату
робіт. А саме, послуга хоча і тісно
пов'язана з особою виконавця та

процесом вчинення ним певних дій, але
не збігається з самими діями виконавця,
існує як окреме явище - певне
нематеріальне благо, споживається у
процесі вчинення певної дії або
здійснення певної діяльності, не
набуваючи матеріального вигляду (ч. 1
ст. 901 ЦК України). Результат
виконаної підрядником роботи - це
матеріалізований об'єкт, що знаходить
своє втілення у створенні індивідуально
визначених речей, поліп-шенні якості
або інших споживчих властивостей вже
існуючої речі. У договорі про надання
послуг предметом є саме процес
надання послуги, а не досягнення
матеріального результату.

2)  За змістом зобов'язання. У договорі

про надання послуг визначальною є

сама діяльність виконавця, оскільки

при наданні послуги продається не сам

результат, а дії, які до цього призвели. А

у договорі підряду зміст зобов'язання

полягає в тому, щоб створити оречевле-

ний результат роботи.

3)   За особою виконавця. У зобо-

в'язаннях про надання послуг результат

невіддільний від діяльності виконавця,

здійснюється як правило, у момент її

надання, тому важливе значення має

особистість самого виконавця, його

професіоналізм, досвід тощо. А за

договором підряду підрядник має право

залучити до виконання роботи інших

осіб (субпідрядників).

4) За обсягом зобов'язання. За визна-

ченням, яке надається даним договорам

відповідно до ЦК України, спільним є

те, що виконавець бере на себе зобо-

в'язання виконати роботу (послугу), а

замовник оплатити її. Але в договорі

підряду на замовника покладається ще

один обов'язок - прийняти роботу у

вигляді оречевленого результату, чого в

договорі про надання послуг немає.

Підсумувавши все вище визначене,

можна зробити висновок, що про-

ведення такого відмежування є надзви-

чайно важливим, оскільки неправильне

застосування до договору про надання

послуг законодавства, що регулює інші

договори, може істотно вплинути на

права сторін.

Консультант 
Першої полтавської 

державної нотаріальної контори
Я.С. Кущ
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Поняття неповнолітніх батьків 
у сімейному законодавстві України

Забезпечення кожної дитини сімейним

вихованням, можливістю духовного та

фізичного розвитку є одним із завдань

регулювання сімейних відносин, визначених

Сімейним кодексом України. Визначення

поняття "неповнолітніх батьків" у

законодавстві України немає.

Сімейним кодексом України поняття

"неповнолітніх батьків" було вперше введено

до національного законодавства України. У

юридичній літературі використовують

поняття "неповнолітня мати", тобто мати, яка

народила дитину до віку, з якого, згідно із

законодавством України, встановлено

шлюбний вік. Така позиція правильна,

оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 22 Сімейного

кодексу України, шлюбний вік для жінки

встановлено у вісімнадцять років.

Беззаперечним є твердження, що

неповнолітніми батьками є батьки у віці від

14 до 18 років. Водночас ч. 2 ст. 156 СК

України встановлює, що неповнолітні батьки,

які досягли 14 років, мають право на

звернення до суду за захистом прав та

інтересів своєї дитини. Аналізуючи зазначене

положення можна стверджувати, що воно не

узгоджене ні зі ст. 6 СК України, ні зі ст. 31 і

32 ЦК України, що "лише особи з 14 років і

старше можуть бути наділені повною

цивільною дієздатністю у разі укладення

шлюбу або народження дитини", а тому воно

є некоректним роз'ясненням ч. 1 ст. 156. Крім

того, посилання на ч. 2 ст. 6 СК України,

відповідно до якої неповнолітньою вважають

дитину у віці від 14 до 18 років, та

застосування зазначеної норми за аналогією і

віднесення, таким чином, до категорії

неповнолітніх батьків осіб у віці від 14 до 18

років, що записані матір'ю або батьком

дитини, є неправильним. Норми ст. 6, 156 СК

України розраховані на різні правові ситуації:

положення ст. 6 стосуються правового

статусу дитини, а положення ст. 156 -

правового статусу окремої категорії батьків -

батьків, що не досягли повноліття. Крім того,

така позиція цілком виключає з кола

правового регулювання випадки, коли

батьком або матір'ю дитини стає особа, яка

ще не досягла 14 років, хоча на практиці така

ситуація є цілком можливою. 

Вважаємо, що формулювання ч. 2 ст. 156

СК України не є випадковим, а законодавець

свідомо в цьому разі відносить до

неповнолітніх батьків усіх батьків віком до

18 років, поділяючи їх на дві категорії:

неповнолітні батьки до 14 років та

неповнолітні батьки, які досягли 14 років,

надаючи останнім право на самостійне

звернення до суду за захистом прав та

інтересів своєї дитини, що є цілком логічним,

оскільки батьками можуть стати особи і до 14

років.

Відносячи до неповнолітніх батьків усіх

батьків віком до 18 років, слід також

зауважити, що регулювання здійснення

неповнолітніми батьками батьківських прав

та виконання обов'язків за національним

сімейним законодавством не може бути

визнано задовільним.

Так, у ч. 1 ст. 156 СК України зазначено,

що неповнолітні батьки мають такі самі

права й обов'язки що до дитини, як і

повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати

самостійно. Нагадаємо, що розділ ІІІ СК

України містить досить великий перелік прав

та обов'язків матері та батька щодо дитини не

лише немайнового (забрати дитину з

пологового будинку або іншого закладу

охорони здоров'я, зареєструвати народження

дитини в державному органі реєстрації актів

цивільного стану, визначити ім'я, по батькові

та прізвище дитини, виховувати та розвивати

дитину, захистити дитину тощо), а й

майнового характеру (наприклад, управління

майном дитини, обов'язок утримувати

дитину). Законодавець, наголошуючи на

самостійності здійснення неповнолітніми

батьками батьківських прав і виконання

обов'язків, установлює й певні обмеження.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 217 СК України,

якщо мати чи батько дитини є

неповнолітніми, крім їх згоди на

усиновлення, потрібна згода їх батьків.

Можливість практичної реалізації

положення щодо самостійного здійснення

неповнолітніми батьками батьківських прав і

виконання батьківських обов'язків навіть для

неповнолітніх батьків, які досягли віку 14

років, убачається сумнівною, а для

неповнолітніх батьків віком до 14 років тим

більш. Як зазначено в юридичній літературі,

"неповнолітні батьки, по-перше, стаючи

батьками та набуваючи повної цивільної

дієздатності, самі не втрачають статусу

дитини щодо власних батьків, а, по-друге,

через свій вік вони не є ще досить морально

та фізично зрілими для того, щоб належним

чином здійснювати свої батьківські права та

виконувати обов'язки".

Таким чином, необхідно не лише визначити

поняття неповнолітніх батьків, а й здійснити

чітку диференціацію їх прав та обов'язків

залежно від вікової категорії. 

Зважаючи на не достатній життєвий досвід

неповнолітніх, законодавець у ст. 16 СК

України покладає на бабу, діда дитини з боку

того з батьків, хто є неповнолітнім, обов'язок

надавати йому допомогу у здійсненні ним

батьківських прав і виконанні батьківських

обов'язків. Ураховуючи, що народження

дитини в неповнолітнього здебільшого є

наслідком недостатньої уваги з боку батьків,

навряд чи варто очікувати від останніх

належного виконання обов'язку щодо

надання неповнолітньому допомоги у

здійсненні ним батьківських прав і виконанні

батьківських обов'язків. 

Отже, запровадження правового

регулювання окремих аспектів здійснення

батьківських прав і виконання батьківських

обов'язків неповнолітніми батьками є

загалом позитивною тенденцією розвитку

сімейного права України, оскільки таке

явище об'єктивно існує і потребує правового

регулювання. Проте, необхідним є чітке

визначення поняття неповнолітніх батьків,

оскільки, відповідно до норм сімейного та

цивільного законодавства, до неповнолітніх

осіб належать особи у віці від 14 років,

водночас батьком або матір'ю дитини може

стати особа й до чотирнадцяти років. Таким

чином, визначення неповнолітніх батьків, як

батьків у віці від 14 до 18 років робить

становище осіб, які стали батьками до

досягнення чотирнадцяти років, повністю

неврегульованим. 

Головний спеціаліст 
Октябрського відділу 
державної реєстрації 

актів цивільного стану
реєстраційної служби

Полтавського міського
управління юстиції

Ж.В. Піщаленко
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Проблеми правового регулювання сурогатного материнства
Народження дитини є юридичним

фактом, з яким закон пов'язує виник-

нення 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 галь-

мується недостатнім рівнем законо-

давчої 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 реєст-

рації актів цивільного стану України,

затверджених Наказом Міністерства

юстиції України від 18 жовтня 2000 р.,

Інструкції "Про порядок застосування

допоміжних репродуктивних техно-

логій", затвердженої Наказом Мініс-

терства охорони здоров'я України від 23

листопада 2008 р., Роз'ясненні Мініс-

терства юстиції України від 11 травня

2012 р. "Визначення походження ди-

тини від батьків при державній реєст-

рації народження" тощо регулюють це

питання,  хоча комплексне правове

регулювання відносин, які виникають

при застосуванні сурогатного мате-

ринства, 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 репродук-

тивних 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 регу-

люватися цивільно-правовим дого-

вором, 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 Цивіль-

ним кодексом України. У цьому дого-

ворі 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 чи-

ном, сімейне законодавство України не

допускає можливості оспорювання

материнства жінкою, яка виконувала

функції сурогатної матері, та  не  збері-

гає 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 ма-

ти 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 техно-

логій, державна реєс- трація народжен-

ня 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 спорід-

неність 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 законо-

давством при сурогатному материнстві

не може використовуватися генетичний

матеріал донора (невідомої особи). 

З вищезазначеного, можна зробити

висновок, що національне законо-

давство України, пов'язане з проце-

дурою сурогатного материнства, потре-

бує вдосконалення.

Перш за  все, існує потреба у

розробленні та  прийнятті закону,  що

надавав би визначення такого методу

допоміжних репродуктивних техно-

логій як сурогатне материнство саме з

правової точки зору, та   у якому було б

визначено поняття "сурогатна мати",

закріплено її права та обов'язки.  Необ-

хідно 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 міського 

управління юстиції
Ж.В. Піщаленко
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Звільнення неповнолітнього від
кримінальної відповідальності не є
метою, до якої слід прагнути при
розгляді будь-якої кримінальної справи.
За загальним правилом, будь-яка особа,
яка вчинила злочин, повинна понести
кримінальну відповідальність. Проте,
звільнення неповнолітнього від кримі-
нальної відповідальності із застосу-
ванням примусових заходів виховного
характеру дає можливість перевихо-
вати, недопустити вчинення ним
злочинів у майбутньому, адже кри-
мінальне покарання не завжди є гаран-
тією того, що особа перестане вчиняти
злочин, а навпаки - сприяє цьому.

Примусові заходи виховного харак-
теру до неповнолітніх можуть засто-
совуватися як один із специфічних
видів звільнення від кримінальної
відповідальності, коли завдання, що
стоять перед Кримінальним кодексом
України, можуть бути досягнуті і без
застосування найбільш суворих
кримінально-правових заходів.

Звільнення від кримінальної відпові-
дальності неповнолітніх із застосу-
ванням примусових заходів виховного
характеру допускається із дотриманням
комплексу умов, які стосуються особи
винного, вчиненого ним злочину, прог-
нозування його подальшої поведінки.
Відповідно до частини 1 статті 97 Кри-
мінального кодексу України умовами
такого звільнення є:
- неповнолітня особа. Неповнолітніми
вважаються особи, які не досягли 18-
річного віку. Коли мова йде про кри-
мінальну відповідальність та покарання
неповнолітніх, то має місце виокрем-
лення серед них осіб, які досягли віку, з
якого може наставати кримінальна
відповідальність. Таким чином, непов-
нолітніми в кримінальному праві слід

вважати осіб, які досягли 16-річного
віку, а в ряді випадків 14-річного віку,
але яким ще не виповнилося 18 років;
- вчинення вперше злочину невеликої
тяжкості. Це означає, що неповнолітній
притягнутий до кримінальної відпові-
дальності за злочин, за який законом
передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк до двох років
або інше, більш м'яке покарання
(наприклад, арешт, виправні роботи,
громадські роботи, штраф). Злочин
вважається вчинений особою вперше,
якщо така особа не має судимості за
раніше вчинений злочин;
- можливість виправлення неповноліт-
нього без застосування покарання. Про
наявність   такої  можливості може свід-
чити  щире  каяття,  добровільне від-
шкодування заподіяної шкоди, бездо-
ганна поведінка після посягання, втрата
зв'язків з попереднім оточенням, яке
негативно впливало на неповноліт-
нього.   Застосування такого виду звіль-
нення є правом суду, а не його обов'яз-
ком.

Звільнення неповнолітнього від
криінальної відповідальності із застосу-
ванням примусових заходів виховного
характеру не є остаточним, воно має два
наслідка - позитивний і негативний.

Позитивний має місце тоді, коли
неповнолітній сприймає застосовувані
до нього виховні заходи, виконує пок-
ладені обмеження, вимоги, обов'язки.
Негативний для неповнолітнього
наслідок передбачений ч. 3 ст. 97
Кримінального кодексу України і
полягає у скасуванні раніше призн-
ачених примусових заходів виховного
характеру (якщо неповнолітній ухи-
ляється від них) і притягненні його до
кримінальної відповідальності.

Суд застосовує до неповнолітнього

такі примусові заходи виховного ха-
рактеру:
- застереження (полягає в осуді
поведінки неповнолітнього від імені
суду, попередження про неприпус-
тимість порушення закону в по-
дальшому);
- обмеження дозвілля і встановлення
особливих вимог до поведінки непов-
нолітнього (наприклад, обмеження
перебування поза домівкою в певний
час доби; заборона відвідувати певні
місця та інші);
- передача неповнолітнього під нагляд
батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під
нагляд педадогічного чи трудового
колективу за його згодою, а також
окремих громадян на їхнє прохання;
- покладення на неповнолітнього, який
досяг п'ятнадцятирічного віку і має
майно, кошти або заробіток, обов'язку
відшкодування заподіяння майнових
збитків;
- направлення неповнолітнього до
спеціальної навчально-виховної уста-
нови для дітей і підлітків до його
виправлення, але на строк, що не
перевищує трьох років.

До неповнолітнього може бути
застосовано кілька примусових заходів
виховного характеру.

Головний спеціаліст 
Октябрського відділу   

державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної

служби 
Полтавського міського 

управління юстиції
Ж.В. Піщаленко

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 
із застосуванням примусових заходів виховного характеру

ГРАФІКИ ЧЕРГУВАННЯ У ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЬНЯХ В ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬ
УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКИ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІ
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Спершу потрібно уяснити, що ж

закон називає громадською органі-

зацією - це громадське об'єднання,

тобто добровільне об'єднання фізичних

та/або юридичних осіб для здійснення

та захисту прав і свобод, задоволення

суспільних інтересів, засновниками та

членами якої є фізичні особи.

Громадські організації можуть

набувати, а можуть і не набувати

статусу юридичної особи. Звертаємо

вашу увагу на те, що неважливо чи

набула громадська організація статусу

юридичної особи, ГО не може ставити

метою діяльності здобуття прибутку, чи

особисту матеріальну вигоду. Зокрема

для реєстрації ГО зі статусом юри-

дичної особи, потрібно опиратися на

Закон "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців".

Державна реєстрація здійснюється

безкоштовно.

Поетапний процес реєстрації

громадських організацій:

Етап 1. Необхідно зібрати установчі

збори засновників (засновники повинні

мати повну цивільну дієздатність, тобто

досягти 18 річного віку. Під час

проведення установчих зборів

засновників обов'язковим є ведення

протоколу, що підписується

головуючим та секретарем зборів.

Вимоги до ведення протоколу містяться

в ст.. 9 ЗУ "Про громадські об'єднання".

За результатами установчих зборів

засновників виноситься рішення про

створення громадської організації.

Етап 2. Створення Статуту організації

(вимоги містяться в ст..11 ЗУ "Про

громадські об'єднання"). Статут - це

своєрідна "Конституція організації", де

окрім обов'язкових пунктів, можна

передбачити все те, що буде регулювати

діяльність вашої організації в тих

аспектах, що не були передбачені

нормативними актами, однак жодне

положення Статуту не може суперечити

законодавству, бо управління юстиції в

цьому випадку відмовить Вам у

державній реєстрації.

Етап 3. Зібрати необхідні документи

для подання в управління юстиції (це

потрібно провести протягом 60 днів з

дня проведення установчих зборів):

1. Заява 

2. Протокол установчих зборів

3. 2 екземпляри статуту

4. Відомості про керівні органи

громадської організації, членів інших

керівних органів, посади в керівних

органах, контактного номера телефону

та інших засобів зв'язку, а також

зазначені відомості про особу (осіб),

яка має право представляти громадське

об'єднання для здійснення реєстрацій-

них дій, до яких додається письмова

згода цієї особи, якщо така особа не

була присутня на установчих зборах;

5. Реєстраційна картка форми 1

6. Заяву та документи, вказані в пунктах

4 і 5, підписує керівник або особа

(особи), яка має право представляти

громадське об'єднання для здійснення

реєстраційних дій. Справжність

підпису зазначеної особи на заяві про

реєстрацію громадського об'єднання

засвідчується нотаріально.

У разі неподання документів для

реєстрації протягом 60 днів з дня

створення, таке громадське об'єднання

вважається не утвореним.

На підставі поданих документів

управління юстиції протягом 7 робочих

днів з дня їх надходження приймає

рішення про їх реєстрацію чи відмову у

реєстрації, про направлення документів

на доопрацювання, чи про залишення

документів без розгляду по суті.

Для реєстрації молодіжних та дитячих

громадських організацій подають

ідентичний пакет документів як і для

реєстрації громадської організації.

Відмінність тільки у віці засновників та

членів цих організацій. Засновниками

молодіжних та дитячих громадських

організацій можуть бути громадяни

України,  а також іноземці та особи без

громадянства, що перебувають в Украї-

ні на законних підставах,  які досягли

14-річного віку. Особи старшого віку

можуть бути членами молодіжних чи

дитячих громадських організацій за

умови, якщо їх кількість у цих

організаціях не перевищує третину

загальної кількості членів. Вступ

неповнолітніх віком до 10 років до

дитячих громадських організацій

здійснюється за письмовою згодою

батьків.

Державний реєстратор відділу

державної 

реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб підприємців  

реєстраційної служби 

Полтавського міського 

управління юстиції

О.С. Литовченко

Реєстрація громадських організацій особливості і відмінності
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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 нада-
ного  їм  Конституцією  України   права
вносити в органи державної влади,
об'єднання громадян  відповідно до  їх
статуту пропозиції про поліпшення їх
діяльності,  викривати недоліки в ро-
боті,  оскаржувати дії посадових  осіб,
державних  і громадських   органів.
Закон   забезпечує   громадянам   Украї-
ни можливості для  участі  в  управлінні
державними  і  громадськими справами,
для впливу на поліпшення роботи
органів державної влади і  місцевого
самоврядування,  підприємств,  уста-
нов,  організацій незалежно від  форм
власності,  для  відстоювання  своїх
прав  і законних інтересів та віднов-
лення їх у разі порушення. 

Відповідно до цього Закону, гро-
мадяни України мають право зверну-
тися до органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, об'єднань гро-
мадян, підприємств, установ, орга-
нізацій  незалежно  від  форм влас-
ності,   засобів масової   інформації,
посадових осіб  відповідно до їх
функціональних   обов'язків   із   заува-
женнями, скаргами  та пропозиціями,
що стосуються їх статутної  діяльності,
заявою  або клопотанням   щодо   реалі-
зації своїх соціально-економічних, полі-
тичних та особистих прав і закон-них
інтересів та скаргою про їх порушення.
Військовослужбовці,  працівники  орга-
нів  внутрішніх  справ і державної
безпеки, а також особи рядового і
начальницького складу Державної кри-
мінально-виконавчої   служби  України
мають  право подавати звернення, які не
стосуються їх службо-вої діяльності.
Особи, які не є громадянами України і
законно знахо-дяться  на її  території,
мають  таке  ж  право  на подання звер-
нення,  як і громадяни  України,  якщо
інше   не   передбачено міжнародними
догово-рами. 

Під зверненнями  громадян слід
розуміти викладені в письмовій або
усній формі  пропозиції  (зауваження),
заяви  (клопотання)  і скарги. Пропо-
зиція (зауваження) - звернення  гро-
мадян,  де висловлюються   порада,
рекомендація   щодо  діяльності  органів
державної влади і місцевого самовря-
дування, депутатів усіх рівнів, поса-
дових  осіб,  а  також  висловлюються
думки щодо врегулювання суспільних

відносин та умов життя громадян,
вдосконалення правової основи  дер-
жавного і громадського життя,  со-
ціально-культурної та інших сфер
діяльності держави і суспільства. Заява
(клопотання)  -  звернення  громадян  із
проханням про сприяння   реалізації
закріплених   Конституцією    та    чин-
ним законодавством їх прав та інтересів
або повідомлення про порушення
чинного  законодавства  чи  недоліки  в
діяльності   підприємств, установ,
організацій  незалежно  від  форм  влас-
ності,  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  гро-
мадян,  порушених  діями  (бездіяль-
ністю), 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, підля-
гають обов'язковому прийняттю та
розгляду. Забороняється відмова в
прийнятті  та  розгляді  звернення  з
посиланням на політичні погляди,
партійну належність, стать, вік, віро-
сповідання,  національність   громадя-
нина, незнання мови звернення.  Якщо
питання,  порушені в одержаному орга-
ном державної влади, місцевого     само-
врядування,  підприємствами, уста-
новами, організаціями незалежно від
форм власності, об'єднаннями  гро-
мадян або посадовими особами звер-
ненні, 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 грома-
дянину, який  подав  звернення.  У  разі
якщо звернення   не   містить   даних,
необхідних    для    прийняття обгрунто-
ваного рішення органом чи посадовою
особою, воно в той  же термін повер-
тається громадянину з відповідними
роз'ясненнями. Забороняється направ-
ляти 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 вирі-
шенню Письмове звернення   без   заз-
начення  місця проживання,  не підпи-
сане автором (авторами),  а також  таке,
з  якого  неможливо встановити ав-
торство, визнається анонімним і
розгляду не підлягає. Не розглядаються
повторні звернення одним і  тим  же
органом від  одного  і того ж грома-
дянина 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  припинен-
ня  розгляду  такого  звернення  приймає
керівник  органу,  про  що  повідом-
ляється   особі,   яка   подала звернення.
Даний Закон встановлює терміни
розгляду звернень громадян  ст.20
відповідно до якої, звернення розгля-
даються 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  відпо-
відного органу,  підприємства,  уста-
нови,  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 обгрунтовану письмову вимогу
громадянина  термін  розгляду може
бути скорочено від встановленого цією
статтею терміну. Звернення громадян,
які  мають  встановлені   законодавст-
вом пільги, розглядаються у першо-
черговому порядку.   Порядок розгляду
звернень громадян також регулює
Закон України "Про виконавче про-
вадження", якими керується державний
виконавець в процесі виконання зав-
дань покладених на державну вико-
навчу службу.

Так  у ході виконавчого провадження
державний виконавець, відповідно до
статті 5 вказаного Закону зобов'язаний
розглядати заяви сторін та інших учас-
ників виконавчого провадження та їх
клопотання. Крім того, згідно зі стат-
тею 82 Закону у виконавчому про-
вадженні на дії (бездіяльність) держав-
ного виконавця та інших посадових



15№3/1(3/1) від 25 вересня 2015р. газета “Бізнес - Ера” 

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 вико-
навчої служби, якому безпосередньо
підпорядкований державний викона-
вець, 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 вико-
навчого документа та його номер,
резолютивну частину виконавчого
документа); 
4) зміст оскаржуваних дій (бездіяль-

ності) 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 про-
вадженні до начальника відділу
державної виконавчої служби, розг-
лядається у 10-денний строк. За наслід-
ками 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 вище-
стоящого органу державної виконавчої
служби або до суду. 

Скарги, подані без дотримання
вимог, викладених у частині шостій
статті 82 Закону, розглядаються началь-
ником відділу державної виконавчої
служби у порядку, встановленому зако-
ном України "Про звернення громадян".
Необхідно зазначити, що при судовому
оскарженні скарга у виконавчому про-
вадженні по виконанню судових рішень
на дії (бездіяльність) державного вико-
навця або начальника відділу державної
виконавчої служби подається до суду,

який видав виконавчий документ.
Скарги по виконанню інших рішень
подаються до суду за місцем зна-
ходження відповідного відділу
державної виконавчої служби, крім
скарг на дії (бездіяльність) державних
виконавців та посадових осіб Департа-
менту державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України та
відділів державної виконавчої служби
Головного управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласного, Київського
та Севастопольського міських управ-
лінь юстиції, які подаються до апеля-
ційного суду за місцем знаходження
відповідного органу державної вико-
навчої служби. 

Особи, винні у порушенні норм
Законів України "Про звернення гро-
мадян" та "Про виконавче про-
вадження", несуть цивільну, адміністра-
тивну або кримінальну відповідаль-
ність, передбачену законодавством
України.

Заступник начальника  
Октябрського відділу

ДВС Полтавського МУЮ
В.В. Нагній  

ГРАФІКИ ЧЕРГУВАННЯ 
У ВИЇЗНИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЬНЯХ

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
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Графік
проведення "гарячої" телефонної лінії

в Полтавському міському управлінні юстиції та його структурних підрозділах на ІІ півріччя 2015
року Час проведення: з 15.00 до 16.00 год. (щосереди)
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Запитували? Відповідаємо!
Важливе про РРО

2015р. № 569-VIII "Про внесення

змін до Податкового кодексу України та

деяких законів України щодо засто-

сування реєстраторів розрахункових

операцій" - вніс чергові зміни в порядок

застосування  РРО. Прийнятий закон

скасовує обов'язкове застосування

реєстраторів розрахункових операцій

для підприємців 1 групи і підприємців -

фізичних осіб II і III груп з річним

доходом до 1 мільйона гривень.

Детальніше  про новації Закону №569

ми сьогодні поговоримо із заступником

начальника Державної податкової

інспекції у м. Полтаві Олегом Бакумом.

Олеже Вікторовичу, в першу чергу

повідомте платникам, хто із суб'єктів

господарювання не  повинен застосо-

вувати реєстратори розрахункових

операцій?

Закон України від 01.07.2015р. № 569-

VIII "Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких законів

України щодо застосування реєстрато-

рів розрахункових операцій" набрав

чинності 23 липня 2015 року, відповід-

но, саме з цієї дати реєстратори розра-

хункових операцій не застосовуються

платниками єдиного податку: 

-   першої групи;

-  другої і третьої груп (фізичними

особами підприємцями) незалежно від

обраного виду діяльності, обсяг доходу

яких протягом календарного року не

перевищує 1 000 000 гривень.

А якщо дохід такого підприємця

протягом року перевищить 1 мільйон

гривень, як бути в цій ситуації?

У разі перевищення в календарному

році обсягу доходу понад 1 000 000

гривень застосування реєстратора

розрахункових операцій для такого

платника єдиного податку є обов'яз-

ковим. Застосування РРО розпо-

чинається з першого числа першого

місяця кварталу, наступного за виник-

ненням такого перевищення, та продов-

жується у всіх наступних податкових

періодах протягом перебування такого

платника на єдиному податку.

Хочу звернути увагу, що фізичні особи

- підприємці - платники єдиного

податку 3 групи, які за перше півріччя

2015 року перевищили обсяг доходу 1

мільйон гривень, зобов'язані з 1 жовтня

2015 року при здійсненні своєї

господарської діяльності застосовувати

реєстратори розрахункових операцій,

або перейти на використання виключно

безготівкових розрахунків.

Фізичні особи - підприємці -

платники єдиного податку 2 групи у

разі перевищення обсягу доходу 1

мільйон гривень у 2015 році (незалежно

від місяця, у якому відбулося таке

перевищення) зобов'язані з 1 січня 2016

року при провадженні своєї госпо-

дарської діяльності розпочати застосу-

вання РРО.

Чи відбулись якісь зміни у

застосуванні РРО при торгівлі

підакцизними товарами (пивом)?

Відповідно до законодавчих змін, з 1

липня 2015 року пиво є алкогольним

напоєм. Відтак, із зазначеної дати

продавати пиво без ліцензії на торгівлю

алкогольними напоями та реєстратора

розрахункових операцій не можна. Всі

готівкові розрахунки повинні прово-

дитись з роздрукуванням відповідних

документів, що підтверджують вико-

нання розрахункових операцій.

Чи необхідно використовувати касові

апарати при продажу товарів через

мережу Інтернет?

Так, суб'єкти господарювання при

готівкових розрахунках за товари з

використанням  мережі Інтернет, у тому

числі фізичні особи-підприємці плат-

ники єдиного податку (незалежно від

обсягу доходу) повинні застосовувати

РРО та видавати покупцю розра-

хунковий документ встановленої

форми.

Олеже Вікторовичу, на щоб Ви ще

хотіли звернути увагу платників?

Зазначеним Законом суб'єктам

господарювання надана можливість

користуватися введеним в експлуатацію

РРО до закінчення терміну його служби

(у тому числі понад 7 років), за умови,

якщо виробник (постачальник) касо-

вого апарату гарантує функціональність

таких РРО. 

Також сервісні центри зобов'язані

проводити технічне обслуговування

РРО без їх розпломбування. У разі

незабезпечення гарантійного ремонту

апарату сервісні центри повинні

протягом 7 днів з дня прийняття його в

ремонт ввести в експлуатацію

належним чином зареєстрований на

підприємство резервний касовий

апарат, раніше цей термін складав 3 дні.

За порушення строків гарантійного

ремонту РРО та не введення в

експлуатацію резервного РРО сервісні

центри нестимуть фінансову відпо-

відальність.

А яку відповідальність нестимуть

суб'єкти господарювання за порушення

норм цього Закону.

Розпочну з того, що  Законом №569

скасовано 5- кратний розмір фінансової

відповідальності за порушення вимог

Закону України "Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій у

сфері торгівлі, громадського харчуван-

ня та послуг". 

Також у  разі  встановлення  протягом

календарного року в ході перевірки

факту: 

- проведення розрахункових операцій з

використанням реєстраторів розрахун-

кових операцій або  розрахункових

книжок  на неповну   суму   вартості

проданих   товарів  (наданих  послуг); 

- непроведення    розрахункових    опе-

рацій через  реєстратори роз-

рахункових    операцій    з    фіскальним

режимом    роботи; 

- невідповідності у юридичних осіб на

місці проведення розрахунків суми

готівкових коштів сумі коштів, зазн-

аченій у денному звіті, більш ніж на

10% розміру мінімальної заробітної

плати, встановленої законом на 1 січня

податкового (звітного) року (на сьогодні

це 121 грн.80 коп), а в разі вико-рис-

тання юридичною особою розрахун-

кової книжки - загальній сумі продажу

за квитанціями, виданими з початку

дня;

- нероздрукування відповідного
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розрахункового документа,  що  під-

тверджує  виконання розрахункової

операції, або проведення  її  без  вико-

ристання розрахункової книжки на

окремому господарському  об'єкті  тако-

го  суб'єкта  господарювання:  

- за перше таке порушення до суб'єкта

господарювання буде застосовано

штрафну санкцію у розмірі 1 гривня. 

- за кожне таке  наступне порушення

розмір штрафної санкції складе 100%

вартості проданих з порушенням

товарів чи наданих послуг.

Скажіть, будь - ласка, куди звернутися

платнику за роз'ясненнями у разі, якщо

у нього будуть виникати питання щодо

застосування реєстраторів розрахун-

кових операцій.

У кожній податковій інспекції

обладнано Центри обслуговування

платників, у м. Полтаві такий Центр

знаходиться на 1 поверсі податкової

інспекції за адресою вул. Фрунзе, 155.

Саме тут платники зможуть отримати

безкоштовні консультації по всіх

питаннях, що стосуються податкового

законодавства. 

Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Правом на податкову знижку можна
скористатися до кінця року

Державна податкова інспекція у м.

Полтаві нагадує, що громадяни можуть

скористатися своїм правом на

отримання податкової знижки до кінця

поточного року.

Право на податкову знижку мають

громадяни, які у 2014 році отримували

дохід у вигляді заробітної плати та

сплачували за навчання закладам осві-

ти, сплачували проценти за іпотечним

житловим кредитом, страхували себе

або членів своєї сім'ї, оплачували

допоміжні репродуктивні технології,

всиновлювали дітей або понесли

витрати у зв'язку із переобладнанням

транспортного засобу.

Відповідно до статті 166 Податкового

кодексу України платники податків

можуть скористатися правом на подат-

кову знижку за наслідками звітного

2014 року до кінця поточного 2015 року,

подавши до податкового органу за

місцем своєї податкової адреси декла-

рацію і копію підтвердних документів.

Громадянам, які зареєстровані у

м. Полтава для подання декларації про

майновий стан і доходи слід звертатися

до Центру обслуговування платників за

адресою вул. Фрунзе, 155, каб. №2.

Найбільша кількість громадян, що

звертаються до Державної податкової

інспекції у м. Полтаві, виявляють

бажання скористатися своїм правом

отримати податкову знижку на

навчання. Тож нагадаємо, що для

отримання податкової знижки на

навчання, при поході до податкової

інспекції при собі необхідно мати

наступні документи:

- оригінал та ксерокопію паспорта;

- оригінал та ксерокопію ідентифі-

каційного номера;

- довідку з роботи про отриманий у

минулому році дохід і сплачені податки

(немає вимоги щодо форми довідки,

головне, щоб було вказано загальний

нарахований дохід за 2014 рік, єдиний

соціальний внесок, податкова соціальна

пільга у разі застосування, податок на

доходи фізичних осіб);

- довідку про вартість навчання у

звітному році (якщо не вказано у

договорі);

- копію свідоцтва про народження

дитини (для батьків студента), копія

свідоцтва про одруження (для чоловіка

чи дружини студента);

- оригінал та копію договору з

навчальним закладом;

- довідку з навчального закладу про

кількість навчальних місяців у звітному

році (якщо неповний навчальний рік);

- довідку про термін навчання в

навчальному закладі (якщо не вказано у

договорі);

- оригінали та копії платіжних

документів, що підтверджують сплату

за навчання (сплачені у 2014 році).

Крім того повідомляємо, що подат-

кова знижка може застосовуватися

виключно до доходу, отриманого плат-

ником податку протягом звітного 2014

року у вигляді заробітної плати, змен-

шеної на суму єдиного соціального

внеску на загальнообов'язкове держав-

не соціальне страхування, страхових

внесків до Накопичувального фонду, а у

випадках, передбачених законом, -

обов'язкових страхових внесків до

недержавного пенсійного фонду, які

відповідно до закону сплачуються за

рахунок заробітної плати працівника та

податкової соціальної пільги за її

наявності.

Звертаємо увагу, що у разі, якщо

платник податку не скористався правом

на нарахування податкової знижки за

наслідками звітного податкового року,

то таке право на наступні податкові

роки не переноситься.

Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Як отримати податкову соціальну
пільгу

Державна податкова інспекція у

м. Полтаві роз'яснює, що податкова

соціальна пільга - це сума, на яку

платник податку з доходів фізичних

осіб має право зменшити свій загальний

місячний оподатковуваний дохід у

вигляді заробітної плати від одного

роботодавця. Податковим кодексом

України встановлено обмеження щодо

розміру доходу для надання пільги, з 1

січня 2015 року він не повинен

перевищувати 1710 грн. у місяць. 

Податкова соціальна пільга починає

застосовуватися до нарахованих доходів

у вигляді заробітної плати з дня

отримання роботодавцем заяви плат-

ника податку про застосування пільги

та документів, що підтверджують таке

право.

Нормами Податкового кодексу

України не передбачено щорічне

подання заяви про застосування

податкової соціальної пільги. При

цьому, якщо у платника податку

виникає право на застосування пільги з

інших підстав, ніж зазначені у

попередній заяві, то такий платник

повинен подати заяву з відповідними

документами, що підтверджують таке

право.

Звичайна  податкова соціальна пільга

протягом 2015 року становить 609 грн.

Відділ комунікацій
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві



19№3/1(3/1) від 25 вересня 2015р. газета “Бізнес - Ера” 

Нотаріус накладає заборону щодо
відчуження житлового будинку, квар-
тири, дачі, садового будинку, гаража,
земельної ділянки, іншого нерухомого
майна, майнових прав на нерухоме
майно і транспортних засобів, що
підлягають державній реєстрації, за
місцезнаходженням (місцем реєстрації)
цього майна або за місцезнаходженням
(місцем реєстрації) однієї із сторін
правочину, в зв'язку з яким накла-
дається заборона.

Накладання заборони при одержанні
повідомлення про смерть особи, що за
життя склала спільний заповіт подруж-
жя, провадиться нотаріусом за місцем
відкриття спадщини.

Заборона відчуження майна накла-
дається:
- за повідомленням установи банку,
підприємства чи організації про видачу
громадянину позики (кредиту) на
будівництво, капітальний ремонт чи
купівлю житлового будинку (квартири);
- при посвідченні договору застави
(іпотеки) житлового будинку, квартири,
дачі, садового будинку, гаража, земель-
ної ділянки, іншого нерухомого майна,
майнових прав на нерухоме майно, а
також транспортного засобу, що під-
лягає державній реєстрації, або при
посвідченні договору про внесення змін
щодо предмета застави (іпотеки), якщо
це передбачено договором;
- за зверненням органу опіки та
піклування з метою захисту особистих і
майнових прав та інтересів дитини, яка
має право власності або проживає у
жилому будинку, квартирі, іншому
приміщенні, на відчуження якого
накладається заборона;
- при посвідченні договору довічного
утримання (догляду);
- за повідомленням іпотекодержателя;
- при видачі свідоцтва про право на
спадщину на нерухоме майно спадко-
ємцям фізичної особи, оголошеної
померлою (строком на п'ять років);
-при одержанні повідомлення про
смерть одного з подружжя, які за життя
склали спільний заповіт подружжя;
-при посвідченні спадкового договору;
та у всіх інших випадках, передбачених
законом.

Накладання заборони щодо
відчуження нерухомого майна прово-
диться шляхом вчинення посвідчу-
вального напису на повідомленні банку,
підприємства чи організації про видачу
позики (кредиту) на будівництво,
капітальний ремонт чи купівлю жит-
лового будинку, квартири. Один
примірник повідомлення з написом

нотаріуса про накладення заборони
щодо відчуження майна видається
представнику відповідного банку,
підприємства чи організації, що видав
(ло, ла) позику (кредит), а другий
залишається у справах нотаріуса.

Накладання заборони щодо
відчуження за спадковим договором,
договором довічного утримання (дог-
ляду), застави (іпотеки), а також при
видачі свідоцтва про право на спад-
щину на нерухоме майно спадкоємцям
фізичної особи, оголошеної померлою,
проводиться шляхом вчинення
посвідчувального напису на всіх
примірниках договору або свідоцтва
про право на спадщину.

Накладання заборони щодо
відчуження майна при одержанні
повідомлення про смерть особи, яка за
життя склала спільний заповіт подруж-
жя, вчинюється нотаріусом, яким
заведено спадкову справу, на примір-
нику поданого нотаріусу заповіту, про
що надсилається повідомлення нота-
ріусу, який посвідчив заповіт.

Накладання заборони щодо
відчуження майна за зверненням органу
опіки та піклування з метою захисту
особистих і майнових прав та інтересів
дитини, яка має право власності або
проживає у жилому будинку, квартирі,
іншому приміщенні, вчинюється нота-
ріусом на копії рішення зазначеного
компетентного органу.

Накладання заборони щодо
відчуження майна реєструється нота-
ріусами в реєстрі для реєстрації нота-
ріальних дій та реєстрі для реєстрації
заборон відчуження нерухомого та
рухомого майна, арештів, накладених
на майно судами, слідчими органами, і
реєстрації зняття таких заборон та
арештів. Про накладені заборони щодо
відчуження робиться запис в
Алфавітній книзі обліку реєстрації
заборон відчуження нерухомого та
рухомого майна, а також арештів,
накладених на таке майно судами,
слідчими органами, і реєстрації зняття
таких заборон та арештів.

Накладені заборони щодо відчуження
житлового будинку, квартири, дачі,
садового будинку, гаража, земельної
ділянки, іншого нерухомого майна та
майнових прав на нерухомість
підлягають обов'язковій реєстрації в
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно.

Нотаріус, який накладав заборону,
знімає заборону відчуження майна при
одержанні повідомлення:
- кредитора про погашення позики;

- про припинення (розірвання, визнання
недійсним) договору застави (іпотеки);
- про припинення договору іпотеки у
зв'язку з набуттям іпотекодержателем
права власності на предмет іпотеки в
рахунок виконання основного зобо-
в'язання, після припинення -договору
іпотеки у зв'язку з відчуженням іпотеко-
держателем предмета іпотеки;
- про припинення, розірвання, визнання
недійсним договору ренти, довічного
утримання (догляду), спадкового
договору;
-о рганів опіки та піклування про
усунення обставин, що обумовили
накладення заборони відчуження майна
дитини;
- про скасування рішення суду про
оголошення фізичної особи померлою
або закінчення п'ятирічного строку з
часу видачі свідоцтва про право на
спадщину на майно особи, оголошеної
померлою;
- про смерть другого з подружжя, що
склали спільний заповіт;
- про скасування рішення суду про
позбавлення батьків дитини
батьківських прав або відібрання
дитини без позбавлення батьківських
прав;
- про смерть відчужувача за спадковим
договором або про смерть другого з
подружжя, що уклали спадковий
договір;
- про відчуження майна, переданого під
виплату ренти;
- за рішенням суду;
та в інших випадках, передбачених
законом.

Якщо нотаріус, який наклав заборону,
позбавлений можливості зняти її (у разі
смерті, заміщення нотаріуса, у разі
неможливості виконання ним своїх
обов'язків, припинення нотаріусом
діяльності, передачі документів до
державного нотаріального архіву або з
будь-яких інших причин), заборона
може бути знята іншим нотаріусом. При
цьому таким нотаріусом направляється
за місцем зберігання справи, що містить
відомості про накладання заборони,
повідомлення про зняття заборони.

У випадках, передбачених частиною
першою статті 537 Цивільного кодексу
України, нотаріус може зняти заборону
відчуження заставленого майна за
заявою боржника.

Як доказ зазначеного нотаріусу
боржником подаються: копія зобо-
в'язання, копія договору застави/іпо-
теки, квитанція про внесення в депозит
нотаріуса належних кредиторові гро-
шових коштів або цінних паперів, які

Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого
майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних

засобів, що підлягають державній реєстрації
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Відповідно до Правил державної

реєстрації актів цивільного стану в

Україні, затверджених наказом

міністерства юстиції України

18.10.2000 р. № 52/5 ( у редакції наказу

Міністерства юстиції України

24.12.2010 № 3307/5 фізична особа по

досягненні 16-річного віку має право на

отримання витягу з Державного реєстру

актів цивільного стану громадян

стосовно відомостей про себе та своїх

родичів за умови пред'явлення паспорта

і документів, що підтверджують

родинні стосунки, за правилами та в

порядку, передбачених Порядком

ведення Державного реєстру актів

цивільного стану громадян та

Інструкцією з ведення Державного

реєстру актів цивільного стану

громадян.

Витяг з Реєстру про реєстрацію

народження дитини може видаватися її

батькам   та усиновлювачам , а також

опікунам, піклувальникам, адміністра-

ції закладу охорони здоров'я,

навчального або іншого дитячого

закладу, де постійно перебуває дитина. 

Витяг про реєстрацію смерті

видається: другому з подружжя, а також

батькам, дітям, братам, сестрам,

онукам, дідові, бабі та іншим родичам

померлої особи за умови пред"явлення

ними паспорта і документів, що

підтверджують родинні чи сімейні

стосунки, спадкоємцям померлої особи,

якщо родинні стосунки та/або право на

спадкування підтверджуються доку-

ментально, особі, що згідно з

договором особистого страхування

життя, укладеним у фінансовій

установі, утвореній відповідно до

Закону України "Про страхування ", є

вигодонабувачем, за умови пред'яв-

лення договору, паспорта, особі, що

згідно із спадковим договором є

вигодонабувачем, за умови пред'яв-

лення договору, паспорта.

Витяг з Реєстру видається

реєстратором незалежно від місця

державної реєстрації акту цивільного

стану та місця проживання заявника.

Заява про надання витягу з Реєстру

подається заявником особисто або

шляхом надсилання поштою. Під час

подання фізичною особою заяви про

надання витягу з Реєстру шляхом

надсилання поштою справжність під-

пису на ній заявника, а також вірність

копій паспорта громадянина України та

документів, що підтверждують родинні

чи сімейні стосунки, засвідчуються

відповідно до Закону України "Про

нотаріат". У цьому випадку документи

надсилаються поштою з описом

вкладення. У разі виявлення невідпо-

відностей між документами, що були

надіслані поштою, з описом вкладення

до них, а також у разі відсутності копії

паспорта громадянина України або

документів, що підтверджують родинні

чи сімейні стосунки, про внесення

плати за видачу витягу з Реєстру

реєстратор повертає заяву про надання

витягу разом з документами, що

додаються до неї, поштою з описом

вкладення. Відповідальність за

достовірність відомостей, які містяться

у документах, поданих для надання

витягу з Реєстру, несе фізична особа.

Рішення про видачу витягу з реєстру

або про відмову в цьому реєстратор

приймає в день надходження заяви про

надання витягу з Реєстру за результа-

тами безпосередньої перевірки

відповідності відомостей у Реєстрі

даним паперового носія актового

запису цивільного стану або на підставі

підтвердження реєстратора за місцем

складання актового запису цивільного

стану.

Начальник 

Ленінського відділу ДРАЦС

реєстраційної служби  

Полтавського МУЮ                                         

В. В. Звєрєва

Порядок  отримання витягів
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

свідчили б про повне і безумовне
виконання зобов'язання, копія повідом-
лення нотаріуса кредиторові про
внесення боргу в депозит, копія заяви
боржника, переданої нотаріусом кре-
диторові відповідно до вимог цього
Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України  щодо вчинення
цим кредитором необхідних дій із
зняття заборони відчуження тощо.

При знятті заборони на примірнику
правочину, що залишається у справах
нотаріуса, проставляється відмітка про
зняття заборони, проставляються дата,
підпис нотаріуса та його печатка. 

Про зняття заборони нотаріус письмо-
во повідомляє кредитора.

Повідомлення судових або слідчих
органів та органів державної виконав-
чої служби про зняття арешту після
опрацювання повертається нотаріусом
ініціаторам звернення. Копія такого
повідомлення залишається у справах
нотаріуса.

Про зняття заборони, а також про
зняття судовими або слідчими органами
та органами державної виконавчої
служби накладеного ними арешту на
майно нотаріус робить відповідні
відмітки в реєстрі для реєстрації
заборон і арештів та в алфавітній книзі
обліку заборон відчуження і арештів
нерухомого майна.

Відомості про зняття заборони

відчуження нерухомого майна, а також
про зняття судовими або слідчими
органами та органами державної
виконавчої служби накладеного ними
арешту на об'єкти нерухомого майна
підлягають обов'язковій реєстрації в
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно в порядку,
установленому законодавством у сфері
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.

Державний нотаріус 
Третьої полтавської

державної нотаріальної контори
Т.А. Шендрик
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Виконання рішення про поновлення на роботі
Головним конституційним обов'яз-

ком України на шляху розбудови
правової демократичної держави є
утвердження і забезпечення прав і
свобод людини та їх гарантії, що
визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави та захищаються судом.
Основний Закон нашої держави в статті
43 закріплює, що кожен має право на
працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або  на  якувільно
погоджується.

Держава створює  умови  для  пов-
ного  здійснення  громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості  у
виборі  професії  та роду    трудової
діяльності,        реалізовує        програми
професійно-технічного навчання, підго-
товки і перепідготовки кадрів відпо-
відно до суспільних потреб.

Натомість, в повсякденному житті,
при здійсненні громадянами свого
права на працю трапляються випадки
незаконного звільнення із займаної
посади. Вирішення питання про понов-
лення незаконно звільненого праців-
ника вирішується виключно в судовому
порядку. Стаття 232 Кодексу законів
про працю України встановлює, що
безпосередньо  в  районних,  районних
у  місті,  міських  чи  міськрайонних
судах розглядаються трудові спори за
заявами  працівників про поновлення
на роботі незалежно від підстав при-
пинення  трудового договору.

Після того, як судом постановлено
рішення про задоволення позову
працівника і це судове рішення набрало
законної сили, настає стадія виконання
рішення про поновлення на роботі.
Судові рішення, відповідно до ст. 124

Конституції України, є обов'язковими
до виконання на всій території України.
На підставі рішення, що набрало
законної сили, судом видається вико-
навчий лист, який є передумовою
здійснення виконавчого провадження. 

Згідно ст.2 Закону України "Про
виконавче провадження" примусове
виконання рішень в Україні покла-
дається на Державну виконавчу  служ-
бу,  яка  входить  до  системи органів
Міністерства юстиції України. Тобто,
саме до конкретного відділу державної
виконавчої служби має звернутись
незаконно звільнений працівник задля
того, щоб розпочати безпосередній
процес виконання судового рішення.

Рішення про  поновлення на роботі
незаконно звільненого або переве-
деного працівника виконується негай-
но. Відповідно до цього державний
виконавець зобов'язаний відкрити
виконавче провадження не пізніше
наступного дня після одержання
виконавчого листа. При відкритті
виконавчого провадження органу, що
прийняв рішення про звільнення,
державним виконавцем надається строк
для самостійного  виконання рішення
суду, який не може перевищувати семи
днів. 

Виконання рішення вважається
завершеним  з моменту фактичного
допущення зазначеного працівника  до
виконання  попередніх   обов'язків   на
підставі відповідного   акта  органу,  що
прийняв  незаконне  рішення  про
звільнення або переведення працівника.
Отже, для того, щоб рішення вважалось
виконаним, необхідна наявність двох
обставин: відповідного наказу орга-
ну,який прийняв незаконне рішення про

звільнення працівника, та фактичного
допущення працівника до виконання
попередніх обов'язків. Після настання
другої обов'язкової обставини - фак-
тичного допущення працівника до
роботи - складається акт про виконання
рішення і виконавче провадження під-
лягає закінченню.

У разі невиконання власником або
уповноваженим ним  органом (поса-
довою особою) рішення про понов-
лення на роботі незаконно звільненого
або переведеного працівника держав-
ний виконавець застосовує до них
штрафні санкції та інші заходи, перед-
бачені Законом (ст.76 Закону України
"Про виконавче провадження").У разі
повторного невиконання рішення дер-
жавний виконавець виносить постанову
про накладення штрафу в подвійному
розмірі.

При подальшому невиконанні
посадовою особою рішення суду дер-
жавний виконавець направляє подання
до правоохоронних органів про при-
тягнення її до кримінальної відпові-
дальності за ст. 382 Кримінального
кодексу України.

Таким чином, чинне законодавство
України встановлює широкий спектр
гарантій поновлення прав громадянина
у сфері застосування праці. Це забез-
печує дотримання законності у
взаємовідносинах працівника та робо-
тодавця у всіх сферах суспільного
життя. 

Старший державний виконавець
Октябрського ВДВС
Полтавського МУЮ

Л.С. Стасіва

Аліментні обов'язки батьків і дітей
Аліментні правовідносини

(зобов'язання) батьків та дітей щодо

утримання - це правовідносини, в яких

одна сторона зобов'язана надати другій

стороні утримання на підставах і в

порядку, що встановлені законом, а

друга сторона вправі вимагати вико-

нання такого обов'язку. Правовідносини

батьків і дітей щодо утримання залежно

від самої зобов'язаної особи можна

поділити на дві основні групи, кожна з

яких має свої підгрупи. 

По-перше, це аліментні зобов'язання

батьків щодо утримання дитини, до

яких входять: 

- зобов'язання батьків щодо утримання

дитини до досягнення нею повноліття

ст.180 Сімейного кодексу України (далі

по тексту - СК);  

- зобов'язання батьків щодо утримання

повнолітніх дочки, сина, що про-

довжують навчання й у зв'язку з цим

потребують матеріальної допомоги (ст.

199 СК); 

- зобов'язання батьків щодо утримання

непрацездатних повнолітніх дочки,

сина, які потребують матеріальної

допомоги (ст. 198 СК); 

- зобов'язання батьків брати участь у

додаткових витратах на неповнолітню

дитину, що викликані особливими

обставинами (ст. 185 СК). 

По-друге, це аліментні зобов'язання

повнолітніх дітей щодо утримання

батьків, які складаються з

- зобов'язання повнолітніх дітей щодо

утримання непрацездатних батьків, що

потребують матеріальної допомоги (ст.

202 СК); 

- зобов'язання повнолітніх дітей брати

участь у додаткових витратах на

батьків, викликаних тяжкою хворобою

чи інвалідністю, немічністю (ст.203,

206СК).   

У зв'язку з особливим станом дитини

як особи, що через свій вік потребує

певної матеріальної підтримки та

захисту, окреме значення серед

аліментних правовідносин батьків та

дітей мають правовідносини, за якими

батьки зобов'язані утримувати дитину

до її повноліття. Закон передбачає два

порядки сплати батьками аліментів на

дитину: добровільний та примусовий.

Сімейний кодекс визначає можливості

забезпечення інтересів дитини і надає

право батькам самим визначати

питання, пов'язані з виконанням ними

аліментних зобов'язань шляхом

укладання різних договорів. У цьому
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випадку йдеться про договірне

утримання дитини. Батьки, зокрема,

можуть домовлятися про розмір коштів,

що витрачаються на харчування, одяг,

навчання, проведення дозвілля й інші

побутові потреби дитини. Бажаючи

забезпечити добровільне виконання

обов'язків на майбутнє, батьки можуть

надати своїй домовленості обов'яз-

кового юридичного значення, уклавши

про це договір (ч. 2 ст. 93, ст. 189СК).

Законодавство передбачає не тільки

добровільний, а й примусовий порядок

сплати аліментів. Він має місце у разі

виникнення спору про надання коштів

на утримання дитини. Спір щодо

утримання дитини може виникнути як

при роздільному, так і при спільному

проживанні батьків. Це пов'язане з тим,

що, незважаючи на спільність побуту,

між батьками можливі суперечки

стосовно обсягу коштів, необхідних для

утримання дитини. У такому випадку

кожний з подружжя може звернутися до

суду з вимогою про стягнення аліментів

примусово.

Сімейний кодекс передбачає два

способи визначення розміру аліментів:

1) у частці від заробітку (доходу)

матері, батька дитини та 2) у твердій

грошовій сумі. Суд при визначенні

частини заробітку (доходів), стягуваної

як аліменти, може варіювати залежно

від співвідношення одержуваної суми з

прожитковим мінімумом. Аліменти,

спрямовані на утримання дитини,

повинні бути достатніми і, разом із тим,

співрозмірними з урахуванням мети

аліментного зобов'язання. Відповідно

до ст. 182 СК при визначенні розміру

аліментів суд враховує: а) стан здоров'я

та матеріальне становище дитини; б)

стан здоров'я та матеріальне становище

платника аліментів; в) наявність у

платника аліментів інших дітей,

непрацездатних чоловіка, дружини,

батьків, дочки, сина; г) інші обставини,

що мають істотне значення. 

У Сімейному кодексі збережена ідея

встановлення мінімального розміру

аліментів. Так, у ч. 2 ст. 182 СК

закріплене правило, відповідно до

якого розмір аліментів на одну дитину

ні при яких обставинах не може бути

меншим за неоподатковуваний мінімум

доходів громадян. Максимального

розміру аліментів СК не встановлює.

Якщо стягуються аліменти на двох і

більше дітей, суд визначає єдину частку

від заробітку (доходу) матері, батька на

їхнє утримання, що буде стягуватися до

досягнення найстаршою дитиною

повноліття (ч. 2 ст. 183 СК). Якщо після

досягнення повноліття найстаршою

дитиною ніхто з батьків не звернувся до

суду з позовом про визначення розміру

аліментів на інших дітей, аліменти

стягуються з вирахуванням тієї рівної

частки, що припадала на дитину, яка

досягла повноліття (ч. З ст. 183 СК). 

Аліменти можуть стягуватися в

примусовому порядку з обох батьків,

зокрема при позбавленні їх бать-

ківських прав, оскільки останнє не

звільняє від обов'язку щодо утримання

дитини (ч. 2 ст. 166 СК). У такому

випадку позов може бути пред'явлений

родичем, а також іншою особою, що

здійснює функції опікуна чи піклу-

вальника (частини 4, 5 ст. 167, ч. 2 ст.

247, ч. 1 ст. 249 СК). 

Перелік обставин, які можуть

слугувати підставами для зменшення

або збільшення розміру аліментів, є

вичерпним - це зміна матеріального чи

сімейного стану платника або одержу-

вача аліментів, погіршення або поліп-

шення здоров'я когось із них. По суті,

не вказані обставини, а викликані ними

ускладнення (наприклад неможливість

через погіршення здоров'я задово-

льнити потреби самого платника

аліментів або інших його дітей),

слугують підставою для зміни розміру

аліментів. Так, розмір аліментів може

бути зменшений судом у випадку

народження в платника аліментів

дитини, оскільки при стягненні

аліментів у встановленому колись

розмірі, ця дитина виявилася б менш

забезпеченою, ніж діти, що одержують

аліменти. Іншою підставою зменшення

розміру аліментів може стати непраце-

здатність платника (інвалідність першої

чи другої групи). Розмір аліментів

також може бути зменшений у випадку,

якщо дитина перебуває на утриманні

держави, територіальної громади або

юридичної особи (ч. 2 ст. 192 СК). Крім

примусового виконання аліментного

обов'язку в судовому порядку, Сімей-

ний кодекс містить й інші способи

захисту порушених прав у випадку

невиконання аліментних обов'язків.

Зокрема передбачена можливість звер-

тання платника аліментів до суду за

захистом своїх прав у випадку, якщо

одержувач аліментів витрачає їх не за

цільовим призначенням (ст. 186 СК). 

Іноді життєві обставини складаються

таким чином, що виникає необхідність

робити непередбачувані витрати. Це

може бути пов'язано з різними при-

чинами як позитивного, так і нега-

тивного характеру, наприклад, пот-

ребою придбання для дитини комп'ю-

тера, музичного інструмента, спор-

тивного спорядження, або необхідністю

забезпечити дитині сторонній догляд та

посилене харчування у зв'язку з

хворобою. 

СК передбачає обов'язок батьків

брати участь у додаткових витратах на

неповнолітніх дітей, які викликані

особливими обставинами (розвитком

здібностей дитини, її хворобою,

каліцтвом тощо. Додаткові витрати на

дитину можуть бути викликані

тривалими або тимчасовими за своєю

природою обставинами, і, відповідно,

мати разовий або регулярний характер.

Тому закон передбачає їх разове,

періодичне або постійне покриття. Крім

того, один із батьків, залежно від

ситуації, що виникла, може за своїм

вибором вимагати відшкодування вже

понесених ним додаткових витрат на

дитину, або вимагати фінансування

іншим із батьків таких витрат наперед

(ч. 2 ст. 185 СК). Розмір додаткових

витрат визначається судом у твердій

грошовій сумі. Сторона, що звертається

з вимогою про відшкодування вже

зроблених додаткових витрат або з

вимогою про їх попереднє фінан-

сування, повинна надати суду докази

фактично понесених або майбутніх

витрат. 

Батьки можуть передбачити порядок

несення додаткових витрат у своєму

договорі про сплату аліментів на

дитину (ст. 189 СК). У першу чергу таке

вирішення питання може мати місце у

разі тривалої хвороби дитини,

постійної необхідності надання їй

додаткових коштів. Укладення між

батьками договору про припинення

права на аліменти на дитину у зв'язку з

набуттям права власності на нерухоме

майно не звільняє того з батьків, хто

проживає окремо, від обов'язку брати

участь у додаткових витратах на дитину

(ч. З ст. 190 СК).

Головний спеціаліст 
Октябрського відділу державної

реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби
Полтавського МУЮ

С.Л. Корпусенко 
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Офіційні друковані видання Міністерства юстиції України
Конституційним правом громадян в

Україні є доступ до правової інфор-

мації. Указом Президента України від

22 січня 1996 р. "Про видання актів

законодавства України" визнано за

необхідне видавати, починаючи з 1996

p., збірники актів законодавства Ук-

раїни. Встановлено, що до збірників

актів законодавства України вносяться

закони, постанови Верховної Ради,

укази і розпорядження Президента,

постанови Кабінету Міністрів України,

що мають нормативний характер;

нормативні акти міністерств, інших

центральних органів державної вико-

навчої влади, що підлягають державної

реєстрації. З метою доступності зако-

нодавства України для користування

громадянами, підприємствами, устано-

вами та організаціями офіційне видання

збірників актів законодавства покла-

дено на Міністерство юстиції України.

Офіційними друкованими виданнями

Міністерства юстиції України є:

"Офіційний вісник України", "Бюлетень

Міністерства юстиції України",

"Систематичне зібрання чинного

законодавства України", "Кодекси

України", "Офіційний вісник

нормативно-правових актів з митної

справи, фінансів, податків та

бухгалтерського обліку".

"Офіційний вісник України" є

щотижневим офіційним виданням,

після надрукування в якому,

нормативно-правові акти набирають

чинності і діють за датою, чітко

зазначеною саме в цьому виданні.

Відповідно до Указу Президента

України від 10 червня 1997 року № 503

"Про порядок офіційного оприлюд-

нення нормативно-правових актів та

набрання ними чинності" його вклю-

чено до переліку офіційних друкованих

видань.

З січня 2004 року видання "Офіцій-

ний вісник України. Із змінами." комп-

лектується щомісячним додатком "По-

кажчик нормативно-правових актів

України", у якому окремими розділами

подаються відомості про нові акти; акти

до яких внесені зміни та доповнення;

акти що втратили чинність; дія яких

зупинена.

"Бюлетень Міністерства юстиції

України" видається з 1999 року. В цьому

виданні висвітлюється діяльність

Міністерства юстиції України, його

територіальних органів та установ,

надаються роз'яснення чинного законо-

давства та коментарі з практики його

застосування, містяться наукові статті

за результатами досліджень у правовій

галузі, оприлюднюються нормативно-

правові акти, які стосуються прав,

свобод і законних інтересів громадян,

розглядаються проблемні питання,

пропозиції до законодавства.

"Систематичному зібранні чинного

законодавства України"публікуються

систематизовані згідно Класифікатора

законодавства України за предметною

ознакою нормативно-правові акти за

галузями законодавства. З січня 2003

року видано 76 томів даного видання, в

тому числі такі розділи: "Основи

конституційного ладу", "Законодавство

про органи та установи юстиції",

"Законодавство про організацію і

діяльність судів. Третейські суди.

Прокуратура. Адвокатура", "Цивільне,

сімейне та цивільне процесуальне

законодавство", "Господарське та

господарське процесуальне право",

"Житлове законодавство. Житлово-

комунальне господарство", "Праця.

Зайнятість населення. Державна

служба".

До кожного розділу "Систематичного

зібрання чинного законодавства Украї-

ни" щомісячно видаються комплекти

"Зміни", які можна передплатити

додатково. В даний час ведуться роботи

по випуску "Систематичного зібрання

чинного законодавства України" в

електронній формі, здійснюється підго-

товка до випуску ще одного розділу

"Охорона праці", вихід якого плану-

ється розпочати у червні-липні поточ-

ного року.

"Систематичне зібрання чинного

законодавства України" забезпечує пов-

ноту та змістовне наповнення банку

даних правової інформації, дозволяє

проводити інформаційно-правову робо-

ту на більш якісному рівні.

"Кодекси України". До кожного з

видань додаються комплекти інфор-

маційних матеріалів "Зміни", за до-

помогою яких акти, опубліковані у

попередніх виданнях, підтримуються у

контрольному стані.

З другого півріччя 1999 року

видається щотижневе видання "Офіцій-

ний вісник нормативно-правових актів з

митної справи, фінансів, податків та

бухгалтерського обліку", у якому друку-

ються закони України, постанови Вер-

ховної Ради України, акти Президента

України, Кабінету Міністрів України,

зареєстровані у Мін'юсті України

нормативно-правові акти Державної

митної служби України, Міністерства

фінансів України, Національного банку

України, Державної податкової ад-

міністрації України, інших центральних

органів виконавчої влади з визначених

питань.

В офіційних друкованих виданнях

Міністерства юстиції України  систе-

матизовано акти Верховної Ради

України, Президента України, Кабінету

Міністрів України, Конституційного

Суду України, а також Національного

банку України, міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади

України, що зареєстровані в Мініс-

терстві юстиції України, та міжнародні

договори України. Саме тому, ці ви-

дання забезпечать повноту та змістовне

наповнення банку даних правової ін-

формації, дозволять проводити інфор-

маційно-правову роботу на більш якіс-

ному рівні. Забезпечення державних

органів, підприємств, установ та ор-

ганізацій вказаними виданнями є також

важливою умовою успішного вико-

нання покладених на них завдань.

"Систематичне зібрання законодавства

України" - 01379;

"Офіційний вісник України"

(журнальний варіант) - 22670;

"Кодекси України" - 74252;

"Бюлетень Міністерства юстиції

України" - 22670;

Провідний спеціаліст 

Полтавського МУЮ

О.В. Точилова


