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Кожен має право на ім'я
змінити своє ім'я або прізвище?

Начальник
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Т.М. Колотілова
Одними з особистих немайнових прав,
що забезпечують соціальне буття
фізичної особи, визначених Цивільним
кодексом України, є право на ім'я та
право на зміну імені про те, хто має
право, та за яких умов змінити ім’я
редакція “ПВ” попросила розповісти
начальника Головного управління
юстиції
у
Полтавській
області
Тетяну Михайлівну Колотілову.
Колотілова Т.М: Законодавством
передбачена така можливість у тих
випадках,
коли
при
реєстрації
народження ім'я дитині було присвоєно
без урахування побажань обох або
одного з батьків (реєстрація народження була проведена, наприклад за заявою
бабусі). Заява батьків про зміну імені
дитини відповідно до Правил внесення
змін до актових записів цивільного
стану, їх поновлення та анулювання
може бути подана до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану до
досягнення дитиною 1 року.
У випадках, коли дитина фактично
має власне ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її
народження - заява про зміну її імені у
цьому випадку може бути подана
батьками до досягнення нею 14-річного
віку.
Кор.:
може

Тетяно Ммихайлівно, а чи
особа на власний розсуд

Колотілова Т.М: Відповідно до статті
295 Цивільного кодексу України
фізична особа, яка досягла шістнадцяти
років, має право на власний розсуд
змінити своє прізвище та (або) власне
ім'я.
Якщо особа досягла тільки чотирнадцяти років, вона має право змінити своє
прізвище та (або) власне ім'я за згодою
батьків або одного з них у разі, якщо
другий з батьків помер, визнаний
безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним,
недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо
відомості про батька (матір) дитини
виключено з актового запису про її
народження або якщо відомості про
чоловіка як батька дитини внесені до
актового запису про її народження за
заявою матері.
У разі якщо над фізичною особою, яка
досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та
(або) власного імені такої особи
здійснюється за згодою піклувальника.
Кор.: Тетяно Михайлівно, в яких
випадках може бути відмовлено у
зміні імені?
Колотілова Т.М: Відповідно до статті
295 Цивільного кодексу України у зміні
імені може бути відмовлено у випадку:
1) перебування заявника під слідством,
судом, адміністративним наглядом;
2) наявність у заявника судимості, яку
не погашено або не знято в
установленому законом порядку;
3) офіційне звернення правоохоронних
органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
4) подання заявником неправдивих
відомостей про себе.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а в яких
випадках допускається зміна побатькові?
Колотілова Т.М: Фізична особа, яка
досягла чотирнадцяти років, має право
на зміну по батькові у разі зміни її
батьком свого власного імені або
виключення відомостей про нього як
батька дитини з актового запису про її
народження.

Також слід зазначити, що відповідно
до статті 295 Цивільного кодексу
України прізвище, власне ім'я та по
батькові фізичної особи можуть бути
змінені у разі її усиновлення, визнання
усиновлення недійсним або його
скасування відповідно до закону.
Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо
змінюється прізвище одного з
батьків, чи можна змінити прізвище
дитині?
Колотілова Т.М: Відповідно до статті
148 Сімейного кодексу України у разі
зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла
семи років.
У разі зміни прізвища обома батьками
прізвище дитини, яка досягла семи
років, змінюється за її згодою. У
випадках зміни прізвища одного з
батьків прізвище дитини може бути
змінене за згодою обох батьків та за
згодою дитини, яка досягла семи років.
За заявою батьків або одного з них,
якщо другий помер, оголошений
померлим, визнаний недієздатним або
безвісно відсутнім, дитині, яка не
досягла чотирнадцяти років та якій при
реєстрації народження присвоєне
прізвище одного з батьків, може бути
змінено прізвище на прізвище другого з
батьків.
Кор.:
Прізвища зазнають змін у
зв'язку
з
одруженням.
Тетяно Михайлівно, як отримати
довідку,
щодо
підтвердження
дошлюбного прізвища?
Колотілова Т.М: Відповідно до
Правил реєстрації актів цивільного в
Україні та Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, після припинення шлюбу
внаслідок його розірвання повторні
свідоцтва про шлюб не видаються. У
таких випадках на письмове прохання
заявників відділ державної реєстрації
актів цивільного стану видає витяг з
Державного реєстру актів цивільного
стану із зазначенням прізвищ, власних
імен, по батькові осіб, які зареєстрували
шлюб, їх прізвищ до і після реєстрації
шлюбу і дат реєстрації шлюбу та його
розірвання.
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Про особливості перебування
іноземців та осіб без громадянства на території України
Іноземці та особи без громадянства
в'їжджають в Україну за наявності визначеного Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" чи міжнародним договором
України паспортного документа та
одержаної у встановленому порядку
візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами
України. Це правило не поширюється
на іноземців та осіб без громадянства,
які перетинають державний кордон
України з метою визнання їх біженцями
або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту чи
отримання притулку.
Іноземці та особи без громадянства,
які на законній підставі прибули в
Україну, можуть тимчасово перебувати
на її території:
1) протягом наданого візою дозволу в
разі в'їзду з держав з візовим порядком
в'їзду, якщо інший строк не визначено
міжнародними договорами України;
2) не більш як 90 днів протягом 180 днів
з дати першого в'їзду з держав з
безвізовим порядком в'їзду, якщо інший
строк не визначено міжнародними
договорами України;
3) на період дії візи, але не більш як 90
днів протягом 180 днів з дати першого
в'їзду за візою, оформленою до 11
вересня 2011 року.
Досить актуальним питанням залишається
процедура
пред'явлення
міліціонеру паспорту або іншого
документуі іноземцями або особами без
громадянства для встановлення особи.
Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст 11 Закону
України "Про міліцію", співробітникам
міліції для виконання покладених на
них обов'язків надається право
перевіряти громадян у разі підозри у
вчиненні правопорушень документи,
що посвідчують їхню особу, а також
інші документи, потрібні для з'ясування
питання щодо додержання правил,
нагляд і контроль за виконанням яких
покладено на міліцію.
Іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну, підлягають реєстрації, яка здійснюється в
пунктах пропуску через державний
кордон України органами охорони
державного кордону. Відмітка про
реєстрацію іноземця або особи без
громадянства в паспортному документі
та/або імміграційній картці або інших
передбачених законодавством України
документах дійсна на всій території
України незалежно від місця перебування чи проживання іноземця або
особи без громадянства на території
України.
Студентський квиток теж містить
достатню інформацію про особу, проте

законодавством передбачено паспорт зі
спеціальною відміткою про навчання.
Тому цілком правомірними є вимоги
співробітника міліції щодо пред'явлення саме паспорта для встановлення
особи.
Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України
"Про міліцію", співробітникам міліції
для виконання покладених на них
обов'язків надається право вилучати у
громадян і службових осіб предмети і
речі, заборонені або обмежені в обігу, а
також документи з ознаками підробки,
знищувати ці предмети, речі та
документи.
Отже, якщо під час перевірки
документів співробітник міліції виявить
ознаки підробки документів, то згідно з
вказаною вище нормою закону йому
надається право вилучати такі документи із дотриманням встановленої
законом процедури.
Відповідно до порядку, встановленого ст. 265 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, речі і
документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення,
виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів
внутрішніх справ (міліції). Вилучені
речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким
надано право провадити вилучення
речей і документів, а після розгляду
справи, залежно від результатів її розгляду їх у встановленому порядку
конфіскують або повертають володільцеві, або знищують.
Про вилучення речей і документів
складається протокол або робиться
запис у протоколі про адміністративне
правопорушення, про огляд речей або
адміністративне затримання.
Іншим випадком законного вилучення
документів є наявність у них відомостей про правопорушення: наприклад, про непродовження реєстрації
(дозволу на перебування в Україні).
Паспорт у такому разі слугуватиме
доказом, проте буде повернутий одразу
після розгляду справи. Якщо розгляд
справи відбудеться не того ж дня, ви
можете вимагати виготовлення у
підрозділі міліції копії необхідної
сторінки паспорта та видачі вам документа до розгляду справи.
Отже, працівник міліції має право
вилучати в особи паспорт чи інші
документи, якщо в них вбачаються
ознаки підробки або вони можуть бути
доказами в суді тощо. Вилучення
документів обов'язково оформлюється
протоколом. Також такі дії працівників

міліції можна оскаржити, подавши
скаргу до прокуратури або до суду.
Положення Закону України "Про
міліцію" надають право співробітникам
міліції проводити особисті огляди,
огляди речей, поклажі, багажу,
транспортних засобів тощо.
Особистий огляд може провадитись
уповноваженою на те особою однієї
статі з оглядуваним і в присутності двох
понятих тієї ж статі. Тобто жінку не
може оглядати міліціонер-чоловік.
Огляд речей, ручної поклажі, багажу,
транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні)
якої вони є. У невідкладних випадках
зазначені речі, предмети може бути
піддано оглядові з участю двох понятих
у разі відсутності власника (володільця). Наприклад, якщо знайдена сумка,
власник якої невідомий.
Про особистий огляд, огляд речей
складається протокол або робиться
відповідний запис у протоколі про
адміністративне правопорушення чи в
протоколі про адміністративне затримання (ст. 264 Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
Отже, працівники міліції мають право
проводити особисті огляди та огляди
речей особи з дотриманням встановленого порядку їх проведення.
Перед тим як проводити огляд,
працівник міліції має представитися а
повідомити причини затримання і
підстави для проведення огляду.
Як зазначається в пункті 5 ч. 1 ст. 11
Закону України "Про міліцію", міліції
для виконання покладених на неї
обов'язків надається право загримувати
осіб і тримати у спеціально відведених
для цього приміщеннях.
Затримання особи застосовується, як
правило, для припинення правопорушення, ізолювання правопорушника від
потерпілих, для забезпечення притягнення до юридичної відповідальності.
Самовільне та безпідставне затримання
людини будь-якою посадовою особою є
злочином.
Найпоширенішою формою затримання особи працівниками міліції тримання у відділі є адміністративне
затримання.
Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання
особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не
більше ніж три години. У виняткових
випадках, у зв'язку з особливою потребою, законами України може бути встановлено інші строки адміністративного
затримання.
Важливо знати, що строк адміністра-
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тивного затримання обчислюється з
моменту доставляння порушника для
складення протоколу, а особи, яка була в
стані сп'яніння, - з часу її витвереження
(ч. 5 ст. 261 Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
Щодо документального оформлення
адміністративного затримання, то, згідно з положеннями ст. 261 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, про адміністративне затримання складається протокол, в якому
зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по
батькові особи, яка склала протокол;
відомості про особу затриманого; час і
мотиви затримання. Протокол підписує
посадова особа, яка його склала, і
затриманий. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в
ньому робиться запис про це.
Про місце перебування особи,
затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання
також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (це може бути
адміністрація навчального закладу в
якому затримана особа навчається або
керівництво організації в якій затриманий працює, тощо). Тобто затримана
особа має право просити, щоб повідомили про затримання конкретних
посадових осіб чи родичів.
Тобто особа, яку затримано, має
право подати письмову скаргу на
працівників міліції під час затримання,
а також оскаржити протокол адміністративного затримання.
Зазначена скарга може бути подана
на розгляд начальнику органу внутрішніх справ (міліції), прокурору або до
суду.
Враховуючи практику оскарження
затримання, найбільш ефективним та
результативним є подання скарги до
прокуратури та до суду.
Проте, згідно з ч. 2 ст. 267 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання,
тобто ви можете подати скаргу на
затримання, поки її розглянуть та
приймуть відповідне рішення, вже закінчиться строк затримання.
У такому разі можливим є відшкодування моральної та матеріальної
шкоди (в порядку цивільного судочинства) та вжити заходів дисциплінарної відповідальності до винного
працівника міліції (при зверненні до
начальника органу внутрішніх справ
або прокурора.
Відповідно до ст. 12 Закону України
"Про міліцію", міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби і вогнепальну зброю
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у випадках і в порядку, передбачених
цим Законом.
Такі виняткові заходи використовують лише тоді, коли словами вирішити питання неможливо (для зупинення групових чи озброєних чинів, для
захисту життя). Лише підготовлені
співробітники окремих правоохоронних
органів (міліції, служби безпеки та ін.)
можуть застосовувати зброю та спецзасоби.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати
попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без
попередження фізична сила, спеціальні
засоби можуть застосовуватися, якщо
виникла безпосередня загроза життю
або здоров'ю громадян чи працівників
міліції.
Забороняється застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби і
вогнепальну зброю до жінок з явними
ознаками вагітності похилого віку або з
вираженими ознаками інвалідності та
малолі крім випадків вчинення ними
групового нападу, що загрожує життю,
здоров'ю людей, працівників міліції,
або збройного нападу чи зброй опору.
У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна пееревишувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків
і має зводитись до мінімуму можливості
завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні
шкоди міліція забезпечує подання
необхідної допомоги потерпілим у
найкоротший строк.
Працівник міліції у межах своїх
повноважень самостійно приймає
рішення і несе за свої протиправні дії
(безпідставне чи надмірне застосування
сили чи зброї) або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.
Деякі особи помилково вважають, що
існує для іноземців обмеження в
пересуванні містом залежно від часу
доби (увечері тощо).
Свобода пересування - це вільне та
безперешкодне пересування територією
України за бажанням у будь-якому
напрямку, у будь-який спосіб, у будьякий час, за винятком обмежень, які
встановлюються законом (ч. 1 ст. 3
Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні").
Щодо обмежень свободи пересування, то згідно з ст. 12 Закону України
"Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні"
свободу пересування може бути обмежено: у прикордонній смузі; на територіях військових об'єктів; у зонах, які
згідно із законом належать до зон з
обмеженим доступом; на приватних
земельних ділянках; на територіях,
щодо яких введено воєнний або надзви-
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чайний стан; на окремих територіях і в
населених пунктах, де у разі небезпеки
поширення інфекційних захворювань і
отруєнь людей введено особливі умови
і режим проживання населення та
господарської діяльності.
Свобода пересування обмежується
щодо:
- осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано
запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі;
- осіб, які за вироком суду відбувають
покарання у вигляді позбавлення або
обмеження волі;
- осіб, які згідно із законодавством
перебувають під адміністратив-ним
наглядом;
- осіб, які згідно із законодавством про
інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій
госпіталізації та лікуванню;
- шукачів притулку та осіб, які
звернулися за наданням їм статусу
біженця до прийняття відповідного
рішення компетентним органом (про
надання цим особам притулку чи
статусу біженця);
- іноземців та осіб без громадянства, які
не мають законних підстав для перебування на території України.
Свобода пересування може бути
обмежена і в інших випадках, передбачених законом.
Наприклад, згідно зі ст. 16 Закону
України "Про надзвичайний стан",
Указом Президента України про введення надзвичайного стану, в інтересах
національної безпеки та громадського
порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони
здоров'я населення або захисту прав і
свобод інших людей на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися заходи встановлення особливого
режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан.
Отже, якщо будь-якій особі (в тому
числі іноземцю) не дозволяють входити
до яких-небудь об'єктів, забороняють
перебувати на вулиці у вечірній чи
нічний час, посадовою особою мають
бути надані чіткі пояснення, чому її
право обмежене.
У випадку неправомірного обмеження свободи пересування, рішення, дії чи
бездіяльність органів державної влади,
посадових та службових осіб можуть
бути оскаржені (ст. 14 Закону України
"Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні").
Провідний спеціаліст відділу
правової освіти, правової роботи
та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
В.Л. Мосієнко
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Права та соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ, та членів їх сімей
Відповідно до статті 13 Закону України "Про протидію поширенню хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний
захист людей, які живуть з ВІЛ" усі люди, які живуть з ВІЛ, мають право на
безперешкодне ознайомлення з інформацією про стан свого здоров'я, що
зберігається в закладах охорони здоров'я, мають право бути поінформованими про послуги із забезпечення
необхідної їм психологічної, соціальної
та правової підтримки і за бажанням
одержати таку підтримку у спосіб, що
не зумовить розкриття їх ВІЛ-статусу.
Відомості про результати тестування
особи з метою виявлення ВІЛ, про
наявність або відсутність в особи ВІЛінфекції є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Медичні
працівники зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення належного зберігання конфіденційної інформації про людей, які живуть з ВІЛ, та
захисту такої інформації від розголошення та розкриття третім особам.
Передача медичним працівником
відповідних відомостей дозволяється
лише:
- особі, стосовно якої було проведено
тестування;
- іншим медичним працівникам та
закладам охорони здоров'я - винятково
у зв'язку з лікуванням цієї особи
виключно за наявності усвідомленої
інформованої згоди людини, яка живе з
ВІЛ, наданої в письмовому вигляді;
- іншим третім особам - лише за рішенням суду в установлених законом
випадках.
Люди, які живуть з ВІЛ, та особи,
які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, - громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які звернулися
за наданням статусу біженця та яким
надано статус біженця в Україні, шукачі притулку, іноземці та особи без
громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території
України, користуються всіма правами
та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими
нормативно-правовими актами України.
Дискримінація особи на підставі
наявності в неї ВІЛ-інфекції, а також

належності людини до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ забороняється.
Крім загальних прав і свобод людини і громадянина, люди,
які живуть з ВІЛ, мають також право на:
1) відшкодування шкоди, пов'язаної з
обмеженням їхніх прав
унаслідок розголошення чи розкриття
інформації про їх позитивний
ВІЛ-статус;
2) безоплатне забезпечення антиретровірусними препаратами та лікарськими
засобами для лікування опортуністичних інфекцій у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади
у галузі охорони здоров'я.
Люди, які живуть з ВІЛ, беруть
участь у пов'язаних з ВІЛ-інфекцією
наукових дослідженнях, випробуваннях відповідних медичних засобів і методів, навчальному процесі, фотографуванні, відео- та кінозйомці тільки за
їх письмовою згодою.
Звільнення з роботи, відмова у
прийнятті на роботу, відмова у прийомі до освітніх, медичних закладів, до
закладів соціальної опіки і піклування
та соціальних служб, а також відмова у
наданні медичної допомоги та соціальних послуг, обмеження інших прав людей, які живуть з ВІЛ, на підставі їх
ВІЛ-позитивного статусу, а також обмеження прав їхніх рідних і близьких на
цій підставі забороняється.
Неправомірні дії посадових осіб,
які порушують права людей, які живуть з ВІЛ, їхніх рідних і близьких,
можуть бути оскаржені до суду.
Особи, зараження яких ВІЛ-інфекцією сталося внаслідок переливання
крові (її компонентів), біологічних рідин, пересадки клітин, тканин та органів людини, виконання медичних маніпуляцій або виконання службових обов'язків, мають право на відшкодування в
судовому порядку завданої їх здоров'ю
шкоди.
Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей,
які страждають на хворобу, зумовлену
ВІЛ, та особи, які їх замінюють, мають
право на:
1) спільне перебування у стаціонарному відділенні лікарні з дітьми віком
до 14 років із звільненням на цей час від
роботи та виплатою допомоги по
тимчасовій непрацездатності у зв'язку

з доглядом за хворою дитиною;
2) одержання додаткової щорічної
відпустки тривалістю 10 днів у літній
чи інший зручний для них час до
досягнення дітьми 18-річного віку.
ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які
страждають на хворобу, зумовлену
ВІЛ, призначається щомісячна державна допомога у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок виплати щомісячної державної
допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і
дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, визначений наказом
Міністерства охорони здоров'я України
від 26.11.2012 № 946, зареєстрованим в
Міністерстві
юстиції
України
27.11.2012 за № 1982/22294.
Згідно зазначеного Порядку для отримання щомісячної державної допомоги
батькам або законним представникам
дитини необхідно подати до Регіонального центру СНІДу письмову заяву
(особисто або поштою), яка повинна
містити таку інформацію: прізвище,
ім'я, по батькові матері (батька) або законних представників дитини, місце їх
проживання, контактні номери телефонів, реквізити поточного рахунку в
установі банку для зарахування щомісячної державної допомоги. До заяви
додається копія свідоцтва про народження дитини.
Щомісячна державна допомога
перераховується на особовий рахунок в
установі банку матері (батька) або
законних представників дитини чи на
особовий рахунок дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки та
піклування, які виховуються в державних закладах (будинках дитини МОЗ
України, дитячих будинках, школахінтернатах МОН України, дитячих будинках-інтернатах Мінсоцполітики України, прийомних сім'ях тощо).
Виплата щомісячної державної допомоги здійснюється з дати подачі заяви.
Відповідальність за правильність та
своєчасність виплат щомісячної державної допомоги несуть керівники
Регіональних центрів СНІДу.
Начальник відділу
правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації НПА
ГУЮ у Полтавській області
О.М. Давиденко

ГРАФІК
проведення виїзних прийомів громадян начальником Головного управління юстиції
у Полтавській області Колотіловою Т.М. на І півріччя 2013 року
№ п/п
1
2
3
4
5

Місце проведення
Козельщина
В.Багачка
Глобине
Гребінка
Зіньків

Проведення виїзного прийому
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

25 січня 2013 року
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Попередження насилля в сім'ї
Насильство в сім'ї залишається
однією з основних проблем сьогодення,
що не втрачає свою актуальність в
українському суспільстві. Здійснення
заходів з попередження насильства в
сім'ї, протидії та запобіганню будь-яким
його проявам мають відповідну підтримку на державному рівні. З метою
припинення поширення цього негативного явища та захисту людей котрі
потерпають від насильства в сім'ї,
нормами адміністративного та кримінального законодавства передбачено
основні засади відповідальності за
вчинення даних протиправних дій.
Особливо слід підкреслити, що Закон
України "Про попередження насильства
в сім'ї" зорієнтований саме на попередження цього негативного явища на
його початковій стадії, поки конфлікт
між сторонами не призвів до непоправних наслідків. У разі, коли насильство в сім'ї мало місце, члени сім'ї,
винні в його скоєнні, притягуються до
кримінальної, адміністративної або
цивільно-правової відповідальності
згідно з чинним законодавством.
Насильством в сім'ї, відповідно до
статті 1 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї", визнаються будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї
по відношенню до іншого члена сім'ї,
якщо ці дії порушують конституційні
права і свободи члена сім'ї як людини та
громадянина і наносять йому моральну
шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.
Здійснення заходів щодо запобігання
насильству в сім`ї у межах надання їм
повноважень накладається на відповідні підрозділи органів внутрішніх
справ; органи опіки і піклування; спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань запобіганню насильства в сім`ї.
У органах міліції заходи щодо
запобігання насильству в сім`ї здійснюють служба дільничних інспекторів
міліції та кримінальна міліція у справах
дітей. Підставою для вжиття заходів
вважається відповідна заява.
За результатами перевірки заяви
(повідомлення) виносять офіційні
попередження про неприпустимість
вчинення насильства в сім`ї та ставлять
на профілактичний облік осіб, які

№ п/п
1
2
3
4
5
6

вчинили насильство в сім`ї. Офіційне
попередження може бути винесено
осудній особі, яка на момент його
винесення досягла 16-річного віку.
У випадках, коли один із членів сім`ї
своєю поведінкою систематично (три
рази і більше) провокує вчинення
насильства в сім`ї і цим самим створює
ситуацію, що може призвести до його
вчинення, працівниками служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції в справах дітей такому
члену сім`ї виноситься офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім`ї.
Після отримання офіційного попередження про неприпустимість віктимної поведінки, особа направляється до
кризового центру для проходження
корекційної програми. Також до особи
може бути винесений захисний припис.
Захисний припис - спеціальна форма
реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у
справах дітей щодо захисту жертви
насильства в сім'ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім'ї, забороняється
вчиняти певні дії стосовно жертви
насильства в сім'ї. Захисним приписом
особі, стосовно якої він винесений,
може бути заборонено чинити певну
дію (дії)у відношенні до жертви
насильства в сім`ї, а саме:
- чинити будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування у відношенні до
інших членів сім`ї;
- отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в сім`ї;
- відвідувати жертву насильства в сім`ї,
якщо вона тимчасово перебуває не за
місцем спільного проживання членів
сім`ї та інші
Обмеження встановлюються терміном
до 30 діб з дня погодження захисного
припису з прокурором.
Згідно із ст. 173-2 КУпАП вчинення
насильства в сім'ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру
(застосування фізичного насильства, що
не завдало фізичного болю і не
спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна
або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана

шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою,
стосовно якої він винесений, не проходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї, тягнуть за собою накладення штрафу
від трьох до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти
до сорока годин, або виправні роботи
на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку,
або адміністративний арешт на строк до
п'яти діб. Ті самі дії, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з
порушень, передбачених частиною
першою цієї статті, - тягнуть за собою
накладення штрафу від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи
на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням
двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк до
п'ятнадцяти діб.
Особлива увага акцентується кримінальним законодавством, щодо порушення прав дітей та вчинення відносно
них насильницьких дій з боку батьків.
Кримінальну відповідальність передбачено за втягнення батьками неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними
іграми. За вчинення легких тілесних
ушкоджень при прояві насильства в
сім'ї настає кримінальна відповідальність згідно з ст. 125 Кримінального
кодексу України. Частина 2 статті 155
Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої
зрілості, вчинені батьком, матір'ю або
особою, що їх замінює. Також, санкція
ст. 156 Кримінального Кодексу України
визначає відповідальність за вчинення
щодо малолітньої особи розпусних дій
батьком, матір'ю або особою що їх
замінює. Кримінальною відповідальністю переслідуються і інші злочини,
вчинені при прояві насильства в сім'ї.
Провідний спеціаліст
Диканського РУЮ
О.А. Макаревич

ГРАФІК
проведення виїзних прийомів громадян заступником начальником Головного управління юстиції
у Полтавській області Лебедь Н.В.на І півріччя 2013 року
Місце проведення
Диканьский, В.Багачанський район
Миргородський, Полтавський район
Машівський, Гадяцький район
Зінківський, Лубенський район
Семенівський, Оржицький район
Глобинський, Хорольський район

Проведення виїзного прийому
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

25 січня 2013 року
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Працевлаштування інвалідів
З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з
урахуванням індивідуальних програм
реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися
підприємницькою та іншою трудовою
діяльністю, яка не заборонена законом.
Підприємства, установи і організації
за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у
разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового
обладнання, технічного оснащення і
пристосування тощо з урахуванням
обмежених можливостей інваліда.
Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі,
звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком
випадків, коли за висновком медикосоціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і
безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна
її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.
Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в
тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх
безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до
державної служби зайнятості.
Підбір робочого місця здійснюється
переважно на підприємстві, де настала
інвалідність, з урахуванням побажань
інваліда, наявних у нього професійних
навичок і знань, а також рекомендацій
медико-соціальної експертизи.
Підприємства, установи, організації,
фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та
створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі
спеціальні робочі місця, створювати
для них умови праці з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації і
забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній
службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування
інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та
працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах,
організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з
умовою про виконання роботи вдома.
Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.

Інвалід, який не досяг пенсійного
віку, не працює, але бажає працювати,
має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.
Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда
на підставі поданих ним рекомендації
МСЕК та інших передбачених законодавством документів.
Державна служба зайнятості здійснює
пошук підходящої роботи відповідно
до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.
Державна служба зайнятості може за
рахунок Фонду соціального захисту
інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну
підготовку, підвищення кваліфікації і
перепідготовку цієї категорії інвалідів
у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів у розмірі
чотирьох відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від
8 до 25 осіб, - у кількості одного
робочого місця.
Підприємства, установи, організації,
у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують
кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів і забезпечують
працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.
Підприємства, установи, організації,
у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів,
фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють
працевлаштування інвалідів у рахунок
нормативів робочих місць.
У межах зазначених нормативів
здійснюється також працевлаштування
інвалідів унаслідок психічного розладу
відповідно до Закону України "Про
психіатричну допомогу".
Виконанням нормативу робочих
місць вважається працевлаштування
підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій
інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для
яких це місце роботи є основним.
До виконання
підприємствами,

установами, організаціями, фізичними
особами, які використовують найману
працю, нормативу робочих місць, визначеного, може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських
організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої
діяльності для вирішення спільних
економічних та соціальних завдань.
Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про
зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих
місць для працевлаштування інвалідів,
контролю за виконанням нормативів
робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому
числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману
працю, щодо їх реєстрації у Фонді
соціального захисту інвалідів, його
відділеннях, подачі щорічного звіту, а
також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів,
визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику
з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки підприємств, установ,
організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій
інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих
місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом
зарахування.
Підприємства, установи, організації,
у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем
роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за
своїм місцезнаходженням і щороку
подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Керівники підприємств, установ,
організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій
інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі неза-

25 січня 2013 року

Гаряча тема

Правовий вісник

9
безпечення виконання нормативів
робочих місць для працевлаштування
інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
Підприємства, установи, організації,
у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
адміністративно-господарські
санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати
на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка
використовує найману працю, за кожне
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ,
організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій
інвалідів, фізичних осіб, на яких пра-

цює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини
середньої річної заробітної плати на
відповідному підприємстві, в установі,
організації, у тому числі підприємстві,
організації громадських організацій
інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.
Порушення термінів сплати
адміністративно-господарських санкцій
тягне за собою нарахування пені. Пеня
обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну
суму недоїмки за весь її строк.
Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять
відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і
зборів (обов'язкових платежів).
Адміністративно-господарські санк-

ції розраховуються та сплачуються
підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами,
організаціями громадських організацій
інвалідів, фізичними особами, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, не застосовуються строки, визначені статтею
250 Господарського кодексу України.
У разі несплати адміністративногосподарських санкцій або пені чи
неможливості їх сплати за рішенням
суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно
підприємства, установи, організації, у
тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому
законом.
Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
І.В. Іванова

Відшкодування шкоди,
завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
Виокремлення цього делікту
зумовлено, насамперед, місцем та
значенням благ, яким завдано шкоди, в
системі соціальних пріоритетів. Адже
життя та здоров'я людини визнано
вищими соціальними цінностями. Саме
це й зумовлює специфічність протиправності діяння. Річ у тім, що з огляду
на важливість цих благ будь-яке діяння,
яким заподіюється шкода життю та
здоров'я фізичної особи, як правило,
презюмується протиправним.
У Цивільному кодексі України, стаття
1195, конкретно зазначено:
1. Фізична або юридична особа, яка
завдала шкоди каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я фізичній особі,
зобов'язана відшкодувати потерпілому
заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної
або загальної працездатності, а також
відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування,
придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
Специфіка шкоди, яку завдано життю
та здоров'ю полягає також і в тому, що її
не може бути відшкодовано в натурі та
оцінено в грошовому еквіваленті. І
тому, відшкодуванню підлягатиме не
зазначена шкода, а лише майнові втрати, яких зазнала фізична особа внас-

лідок завдання цієї шкоди. До таких
втрат законодавець відносить заробіток
(дохід), втрачений потерпілим внаслідок втрати чи зменшення професійної
або загальної працездатності, витрати,
зумовлені необхідністю посиленого
харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду.
2. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в
момент завдання шкоди не працювала,
розмір відшкодування визначається
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
3. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується без урахування
пенсії, призначеної у зв'язку з втратою
здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів.
Поняттям "каліцтво" охоплюється дві
основні категорії: травма та професійне
ушкодження здоров'я. Травма характеризується раптовим та, як правило,
одноразовим зовнішнім впливом на
організм, внаслідок чого йому заподіюється фізичне ушкодження, наприклад, удар результатом якого є перелом
кісток. Професійне захворювання - це
таке ушкодження здоров'я, що перед-

бачено чинним законодавством та стало
результатом не одноразового, а, як
правило, систематичного та тривалого
впливу на організм людини шкідливих
факторів, що є властиво для певного
виду професії. Наприклад, хронічний
бронхіт є професійним захворюванням
осіб, які працюють на шахтах, рудниках, відкритих кар'єрах тощо.
Поняттям "інше ушкодження здоров'я" охоплюється будь-яке, непов'язане з каліцтвом, пошкодження здоров'я, що настало внаслідок так званого
загального захворювання.
І на сам кінець, щодо особливостей
вини заподіювача шкоди у цьому
деліктному зобов'язанні. Як і за загальними правилами, вина заподіювача
презюмується, аж допоки він не доведе
свою невинність. Однак у випадках,
якщо цю шкоду завдано незаконними
діяннями органом державної влади,
органом влади АРК або органом
місцевого самоврядування, судових та
правоохоронних органів, джерелом
підвищеної небезпеки та в деяких
інших випадках, що прямо передбачено
законом, то вона відшкодовується
незалежно від вини особи, яка завдала
цю шкоду.
Головний спеціаліст сектору
аналітики та статистики УДВС
ГУЮ у Полтавській області
І.С. Калина
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Судова практика

Пільги щодо сплати судового збору
Згідно статті 1 Закону України "Про
судовий збір" судовим є збір, що
справляється на всій території України
за подання заяв, скарг до суду, а також
за видачу судами документів і
включається до складу судових витрат.
Платниками судового збору є
громадяни України, іноземці, особи без
громадянства, підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні) та фізичні особи
- підприємці, які звертаються до суду.
Судовий збір справляється у
відповідному розмірі від мінімальної
заробітної плати у місячному розмірі,
встановленої законом на 1 січня
календарного року, в якому відповідна
заява або скарга подається до суду, - у
відсотковому співвідношенні до ціни
позову та у фіксованому розмірі.
Сттаття 5 Закону перебачає пільги
щодо сплати судового збору, а саме:
1. Від сплати судового збору звільняються:
1) позивачі - за подання позовів про
стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами,
що випливають із трудових правовідносин;
2) позивачі - за подання позовів про
відшкодування шкоди, заподіяної
каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я, а також смертю фізичної
особи;
3) позивачі - за подання позовів про
стягнення аліментів;
4) позивачі - за подання позовів щодо
спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за
подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості
громадянам, реабілітованим відповідно
до Закону України "Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні";
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за
подання
позовів
щодо
спорів,
пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів
особи під час надання психіатричної
допомоги;
6) позивачі - за подання позовів про
відшкодування матеріальних збитків,
завданих внаслідок вчинення злочину;
6-1) позивачі - за подання позовів щодо
спорів, пов'язаних із дискримінацією;
7) державні органи, підприємства,
установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у
випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту

прав та інтересів інших осіб, а також
споживачі - за позовами, що
пов'язані з порушенням їхніх прав;
8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку
особи;
9) інваліди I та II груп, законні
представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
10) позивачі - громадяни, віднесені до
1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень;
12) Антимонопольний комітет України
та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної
конкуренції та законодавства про
здійснення державних закупівель;
12-1) Державне агентство резерву
України - у справах, що вирішуються
на
підставі
законодавства
про
державний матеріальний резерв;
13) Міністерство юстиції України - за
подання позовів про відшкодування
збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
14) позивачі - за подання позовів про
уточнення списку виборців;
15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна,
що на них розміщені, які перебувають
у приватній власності, для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані
на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори і проходять службу у
військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку;
17) позивачі - за подання позовів про
відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими
документами, грошових та майнових
внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ,
довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та
майно громадян;
18) Пенсійний фонд України та його

органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального захисту інвалідів і його
відділення;
19) громадські організації інвалідів
(спілки та інші об'єднання громадсь-ких
організацій інвалідів),
їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації за подання позовів, з якими вони звертаються до суду;
20) органи праці та соціального
захисту населення - за подання
позовів щодо призначення і виплати
всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та
доплат, установлених законодавством;
21) Міністерство фінансів України,
місцеві фінансові органи, Державна
податкова служба України, Державна
митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна
фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба
фінансового моніторингу України і Національний банк України - у справах,
пов'язаних з питаннями, що стосуються
повноважень цих органів;
22) уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у
справах, пов'язаних із здійсненням
тимчасової адміністрації та ліквідації
банку;
23) позивачі - за подання позовів у
порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту";
24) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна
архітектурно-будівельна
інспекція
України та її територіальні органи у справах, пов'язаних з питаннями,
що
стосуються повноважень цих
органів.
Старший державний виконавець
відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Приймак
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Закони України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виконання господарських зобов'язань"
та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення функціонування системи гарантування
вкладів фізичних осіб"
Верховною Радою України
02.10.2012 прийнято закони України
№ 5405-VI "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо виконання господарських зобов'язань" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення функціонування системи
гарантування вкладів фізичних осіб",
які набрали чинності з 04.11.2012.
Пунктом п'ятим Закону України №
5405-VI "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань" внесено зміни до Закону України "Про виконавче провадження", якими, зокрема,
передбачається закінчення виконавчого
провадження у разі визнання боржника
банкрутом.
Також прийнятим Законом доповнено
статтю 62 частиною дванадцятою, згідно з якою витрати, пов'язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна
боржника на комісійних умовах, не

повинні перевищувати п'яти відсотків
вартості реалізації майна та статтю 66
частиною четвертою, згідно з якою у
разі звернення стягнення на майно.
боржника - юридичної особи витрати,
пов'язані з організацією та проведенням
прилюдних
торгів,
не
повинні
перевищувати п'яти відсотків вартості
реалізації майна.
Пунктом п'ятим Закону України
№ 5411-VI "Про внесення змін до
деяких. законодавчих актів України
щодо забезпечення функціонування
системи гарантування вкладів фізичних
осіб" пункт 9 частини першої статті 37
Закону, України "Про виконавче провадження" викладений в редакції, відповідно до якої виконавче провадження
зупиняється у разі здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідації банку відповідно до Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб,
крім випадків, пов'язаних з виплатою
коштів за вкладами вкладників за

договорами, строк яких закінчився, та
за договорами банківського рахунку
вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом; витрат,
пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності такого банку; виплати
заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників
банку".
Тексти законів України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо виконання господарських
зобов'язань" та "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних
осіб" офіційно опубліковані у газеті
"Голос України", від 03.11.2012 р.
№ 208.
Відділ судової роботи,
експертного забезпечення правосуддя
та систематизації законодавства
ГУЮ у Полтавській області

Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі
ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством
Під ліквідацією платника податків
розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення
державної реєстрації фізичної особи підприємця, внаслідок якої відбувається
закриття їх рахунків або втрата їх
статусу як платника податків відповідно
до законодавства.
Якщо власник або уповноважений
ним орган приймає рішення про ліквідацію платника податків, не пов'язану з
банкрутством, майно зазначеного платника податків використовується у черговості, визначеній відповідно до законів України.
У разі якщо внаслідок ліквідації
платника податків або скасування державної реєстрації фізичної особи підприємця частина його грошових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв'язку з недостатністю майна, така частина погашається за рахунок майна засновників
або учасників такого підприємства,
якщо вони несуть повну або додаткову
відповідальність за зобов'язаннями
платника податків згідно із законом, у
межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії,
відділення чи іншого відокремленого
підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від
того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов'язання або виник податковий борг такої
філії, відділення, іншого відокрем-

леного підрозділу.
В інших випадках грошові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації
платника податків, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню в
порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів України. Те саме стосується
фізичної особи - платника податків, яка
померла або визнана судом безвісно
відсутньою або оголошена померлою
чи визнана недієздатною, крім випадків,
коли з'являються інші особи, що
вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.
Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового
боргу платника податків, є:
- стосовно платника податків, який
ліквідується, - ліквідаційна комісія або
інший орган, що проводить ліквідацію
згідно із законодавством України;
- щодо філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, що ліквідуються, - такий платник
податків;
- стосовно фізичної особи - підприємця
- така фізична особа;
- стосовно фізичної особи, яка померла
або визнана судом безвісно відсутньою
або оголошена померлою чи визнана
недієздатною, - особи, які вступають у
права спадщини або уповноважені
здійснювати розпорядження майном
такої особи;
- щодо кооперативів, кредитних спілок,

товариств співвласників житла або
інших колективних господарств - їх
члени (пайовики) солідарно;
- щодо інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.
У разі якщо платник податків, що
ліквідується, має суми надміру сплачених грошових зобов'язань або суми
невідшкодованих податків з відповідного бюджету, такі суми підлягають заліку в рахунок його грошових зобов'язань або податкового боргу перед таким
бюджетом.
Або якщо суми надміру сплачених
грошових зобов'язань або суми невідшкодованих податків з відповідного
бюджету перевищують суми грошових
зобов'язань або податкового боргу
перед таким бюджетом, суми перевищення використовуються для погашення грошових зобов'язань або податкового боргу перед іншими бюджетами, а
за відсутності таких зобов'язань (боргу)
перераховуються у розпорядження такого платника податків. Порядок проведення заліків, зазначених вище, встановлюється Міністерством фінансів
України.
Провідний спеціаліст
відділу організації та контролю
за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Кравченя

12

Правовий вісник

Про права громадян

25 січня 2013 року

Зміни у діяльності громадських об'єднань
відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"
Згідно з положеннями Закону України
"Про громадські об'єднання" від
22.03.2012 № 4572-VI (далі - Закон)
зареєстроване громадське об'єднання
вносить зміни до статуту громадського
об'єднання в порядку, визначеному
статутом цього об'єднання, з урахуванням норм даного Закону.
Для повідомлення про зміни до
статуту зареєстроване громадське об'єднання подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в
якому знаходиться реєстраційна справа
громадського об'єднання, такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - реєстраційна картка) Форма 3;
3) примірник оригіналу (нотаріально
засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом
громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням вимог Закону;
4) засвідчений печаткою громадського
об'єднання примірник оригіналу або
нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
5) два примірники статуту з внесеними
змінами;
6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва)
про реєстрацію.
Заяву щодо повідомлення про зміни
до статуту та реєстраційну картку підписує керівник громадського об'єднання.
Вимога подання інших документів
про зміни до статуту громадського
об'єднання не допускається.
Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня
отримання документів приймає одне з
таких рішень:
1) про прийняття повідомлення про
зміни до статуту;
2) про відмову у прийнятті повідом-

лення про зміни до статуту - у разі порушення статуту громадського об'єднання; невідповідності поданих документів
Конституції України, вимогам щодо
найменування громадського об'єднання
(ст. 10 Закону); у разі порушення обмежень щодо діяльності громадських
об'єднань встановлених ст. 4 Закону;
4) про направлення висновку за результатами правової експертизи - у разі невідповідності статуту вимогам ст. 11
Закону; виявлення у статуті громадського об'єднання положень, які суперечать Закону (крім порушення обмежень
щодо діяльності громадських об'єднань
встановлених ст. 4 Закону) та іншим
законам України; порушення порядку
створення громадського об'єднання як
юридичної особи, встановленого
законом;
5) про залишення документів без розгляду по суті - документи подані особою, яка не має на це повноважень;
документи подано з порушенням строку
подання документів для реєстрації
громадського об'єднання; громадське
об'єднання протягом шести місяців з
дня отримання копій рішень про направлення документів на доопрацювання
або залишення документів без розгляду
по суті не подало до уповноваженого
органу з питань реєстрації виправлених
документів;
У разі прийняття рішення про прийняття повідомлення про зміни до
статуту громадського об'єднання реєструючий орган:
1) вносить до Реєстру громадських
об'єднань відомості про зміни до статуту і забезпечує внесення відомостей
про зазначені зміни щодо громадських
об'єднань із статусом юридичної особи
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
2) видає (надсилає рекомендованим
листом з повідомленням про вручення)
громадському об'єднанню свідоцтво
про реєстрацію, виписку з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та один
примірник статуту з відміткою про
прийняття повідомлення про зміни до
статуту - у разі зміни назви та мети
громадського об'єднання;

У разі прийняття рішень про відмову
у прийнятті повідомлення про зміни до
статуту або направлення висновку за
результатами правової експертизи уповноважений орган з питань реєстрації
зобов'язаний повернути громадському
об'єднанню один примірник статуту з
внесеними змінами та подані документи (крім документів, щодо яких
висловлені зауваження у висновку)
одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
У разі прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті
уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню усі подані документи
одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
У разі прийняття рішень про відмову
у прийнятті повідомлення про зміни до
статуту, про направлення висновку за
результатами правової експертизи, про
залишення документів без розгляду по
суті залишається чинним статут громадського об'єднання в редакції до
внесення відповідних змін.
За прийняття повідомлення про зміни
до статуту громадського об'єднання
справляється плата у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Статути громадських організацій,
спілок громадських організацій, легалізованих на день введення Закону в дію
шляхом реєстрації або повідомлення
про заснування, мають бути приведені у
відповідність із Законом протягом п'яти
років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту, пов'язаних з введенням Закону в дію, здійснюється без
справляння плати за реєстраційні дії
протягом п'яти років з дня введення в
дію Закону.
Провідний спеціаліст відділу
державної реєстрації юридичних осіб
та легалізації об'єднань громадян
реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавській області
І.В. Яременко

25 січня 2013 року
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Документи, необхідні
для проведення державної реєстрації
прав на нерухоме майно
Для проведення державної
реєстрації прав особа обов'язково
подає:
- заяву встановленої форми;
- копію документа, що посвідчує
особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
- копію реєстраційного номера
облікової картки платника податку
згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків
(ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податку, офіційно повідомила про
це відповідні органи державної
влади та має відмітку в паспорті
громадянина України);
- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав (квитанція);
- документ про сплату державного
мита (квитанція) (крім випадків,
коли особа звільнена від сплати
державного мита);
- документи, що підтверджують
виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме
майно (договір купівлі-продажу,
дарування, рішення суду, свідоцтво
тощо);
Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:
- копія документа, що підтверджує
повноваження представника (копія
довіреності або іншого документа,
що посвідчує відносини представництва);
- копію документа, що посвідчує
особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка
мешкає в Україні, національний,
дипломатичний чи службовий пас-

порт іноземця або документ, що
його заміняє);
- копію реєстраційного номера
облікової картки платника податку
згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків
власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків,
коли особа через свої релігійні
переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади
та має відмітку в паспорті громадянина України);
У результаті прийняття заяви про
державну реєстрацію заявнику
видається карта прийому відповідної заяви.
Картка прийому заяви про
державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її
реєстраційний номер, а також
перелік документів, які подавалися
заявником.
У ході розгляду заяви про
державну реєстрацію державний
реєстратор, нотаріус встановлює
наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної
реєстрації прав, за наявності яких
приймає рішення про зупинення
розгляду заяви про державну
реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або
рішення про відмову в проведенні
реєстрації прав про що обов'язково
повідомляє заявника в письмовій
формі.
Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати
необхідні документи у встановлений законом строк в місці, куди
вони подавалися для проведення
державної реєстрації або отримати
поштою.
Головний спеціаліст відділу
реєстрації речових прав
на нерухоме
майно РС ПМУЮ
В.В. Безмаль

Що таке державна
реєстрація речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень і для чого вона
потрібна?
Державна реєстрація речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація
прав) - офіційне визнання і підтвердження
державою фактів виникнення, переходу або
припинення прав на нерухоме майно, обтяження
таких прав шляхом внесення відповідного запису
до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно (далі - Державний реєстр прав).
Державна реєстрація покликана забезпечити
охорону та захист прав та законних інтересів
власників, користувачів нерухомого майна
шляхом створення додаткових гарантій для них.
Державна реєстрація прав зводить до мінімуму
можливість недобросовісних осіб реєструвати на
себе права, які їм не належать, а тому створює
перешкоди для проведення незаконних операцій з
нерухомістю.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу
перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати
за собою права на нерухомість може лише особа,
якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.
Які речові права на нерухоме майно, їх
обтяження підлягають державній реєстрації?
Обов'язковій державній реєстрації підлягають
речові права на нерухоме майно:
1. право власності;
2. право володіння;
3. право користування (сервітут);
4. право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
5. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
6. право господарського відання;
7. право оперативного управління;
8. право постійного користування та право оренди
земельної ділянки;
9. право користування (найму, оренди) будівлею
або іншими капітальними спорудами, їх окремими
частинами;
10. іпотека;
11. довірче управління майном;
12. інші речові права відповідно до закону;
обтяження речових прав на нерухоме майно:
1. податкова застава, предметом якої є нерухоме
майно;
2. інші обтяження.
Під нерухомим майном речові права на яке
підлягають державній реєстрації розуміються:
1. земельні ділянки;
2. підприємство як єдиний майновий комплекс;
3. житловий будинок;
4. будівля, споруда або їх окремі частини;
5. квартира;
6. житлове та нежитлове приміщення.
Державна реєстрація прав є обов'язковою,
оскільки відповідно до Цивільного кодексу
України (статті 331 та 334) та Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень" (стаття 3) права на
нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають
державній реєстрації відповідно до закону,
виникають з моменту такої реєстрації.
Увага! Виключення складає право користування
(найму, оренди) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими
частинами. Відповідно до статті 794
Цивільного кодексу України в редакції від
01.01.2013 таке право підлягає державній
реєстрації, якщо договір найму або оренди за
яким воно виникає укладається на строк не
менш як три роки.
Заступник начальника реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
Д.В. Черненко

14

Правовий вісник

Чи потрібно проводити
"перереєстрацію" прав на
нерухоме майно, якщо права
вже були зареєстровані
до 01 січня 2013 року?
З 01 січня 2013року Реєстр прав власності на
нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна та
Державний реєстр іпотек припиняють своє
функціонування. Їх замінить Державний реєстр
прав.
Утім, права на нерухоме майно та їх
обтяження, що були зареєстровані до 01 січня
2013 року, визнаються державою, якщо їх
реєстрація була проведена відповідно до
законодавства, що діяло на момент виникнення
цих прав, або якщо відповідне законодавство не
передбачало проведення державної реєстрації
цих прав.
У обов'язковому порядку "перереєструвати"
право на нерухомість необхідно тільки в разі,
якщо виникла необхідність її відчуження. В
такому випадку "перереєстрацію" речових прав
на нерухоме майно проводитиме нотаріус, який
перевірить інформацію в реєстрах і перенесе її
у Державний реєстр прав.
У разі, якщо ви не маєте наміру вчиняти дії з
нерухомим майном державна реєстрація прав у
єдиному Державному реєстрі прав проводиться
за бажанням власника чи користувача.
Чи потрібно платити за проведення
"перереєстрації" речових прав на нерухоме
майно в Державному реєстрі прав?
Відповідно до законодавства у сфері
державної реєстрації прав фізичні та юридичні
особи звільняються від сплати державного мита
за проведення державної реєстрації прав, які
виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013
року, тобто за проведення "перереєстрації"
речових прав в Державному реєстрі прав.
Чи усі нотаріуси (державні та приватні)
зможуть проводити державну реєстрацію
прав?
Відповідно до положень Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень" нотаріус, який вчинив
нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію речового права, що
виникло у результаті вчинення такої дії.
При цьому Закон не встановлює винятків ні
для державних, ні для приватних нотаріусів у
сфері державної реєстрації прав.
Чи є інформація, яка буде міститися в
Державному реєстрі прав, відкритою?
Відповідно до законодавства у сфері інформації, захисту персональних даних інформація
про майновий стан особи, тобто про наявність у
власності чи в користуванні нерухомого майна,
є інформацією з обмеженим доступом.
Саме тому в Законі України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень" визначено виключне коло осіб, які
мають право на отримання інформації з
Державного реєстру прав. Звісно ж власник чи
користувач нерухомого майна має право на
отримання такої інформації.
Начальник реєстраційної служби
Полтавського МУЮ
М.В. Казак

Про права громадян

25 січня 2013 року

Підстави для відмови у прийнятті
заяви про державну реєстрацію
Підставами для відмови в
прийнятті заяви про державну
реєстрацію є:
а) відсутність документа, що
підтверджує внесення плати за
надання витягу з Державного
реєстру прав;
б) відсутність документа про
сплату державного мита.
Увага. Відсутність інших документів не є підставою для прийняття заяви про державну реєстрацію до розгляду.
Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію.
Розгляд заяви про проведення
державної реєстрації прав зупиняється у випадку, коли заявником подано не всі документи,
необхідні для її проведення.
За таких умов державний
реєстратор приймає відповідне
рішення, надсилає його заявникові і надає п'ятиденний строк для
подачі необхідних документів.
Підстави для зупинення державної реєстрації прав:
Єдиною підставою для зупинення державної реєстрації є рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною
реєстрацією таких прав.
Державний реєстратор у день
отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з
державною реєстрацією прав,
приймає рішення про зупинення
державної реєстрації прав, про
що письмово повідомляє заявника не пізніше наступного дня
після прийняття ним відповідного
рішення
Підстави для відмови в державній реєстрації прав:
У державній реєстрації прав може
бути відмовлено у разі, якщо:
1. заявлене право, обтяження не
підлягає державній реєстрації
відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень";
2. об'єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого
органу державної реєстрації прав;
3. із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
4. подані документи не відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень",
або не дають змоги встановити
відповідність заявлених прав
документам, що їх посвідчують;
5. заяву про державну реєстрацію
прав, пов'язаних з відчуженням
нерухомого майна, подано після
державної реєстрації обтяжень,
встановлених щодо цього майна,

крім випадків, встановлених частиною дев'ятою статті 15 Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень";
6. заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на
нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано
після державної реєстрації права
власності на таке майно за новим
правонабувачем;
2. заяву про державну реєстрацію
речових прав, похідних від права
власності, подано за відсутності
державної
реєстрації
права
власності, крім випадків, установлених частиною дев'ятою
статті 15 Закону України "Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень";
7. під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний
майновий комплекс, житловий
будинок, будівлю, споруду (їх
окремі частини), що виникло на
підставі документа, за яким правонабувач набуває також право
власності на земельну ділянку, не
подано заяву про державну
реєстрацію права власності на
земельну ділянку;
8. після завершення п'ятиденного
строку з дня отримання заявником письмового повідомлення
про зупинення розгляду заяви про
державну реєстрацію прав не
усунено обставин, що були
підставою для прийняття такого
рішення;
9. заяву про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень під час
вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подано не до
нотаріуса, який вчинив таку дію;
10. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в
електронній формі подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;
11. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене право та обтяження такого
права вже зареєстровано у
Державному реєстрі прав.
Увага! Відмова в державній
реєстрації прав з підстав, не
передбачених Закону України
"Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень", заборонена.
Провідний спеціаліст відділу
реєстрації речових прав
на нерухоме майно РС ПМУЮ
Б.В. Триголов
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Поняття та ознаки приховуваного банкрутства
Банкрутство, як елемент ринкових
відносин стало реальністю сучасної
української економіки. Сьогодні ще
багато керівників не хочуть вірити в те,
що їхні підприємства можуть бути
визнані банкрутами, та нерідко будучи
фактично фінансово неспроможними,
намагаючись утриматися на ринку з
певних мотивів приховують це.
На даний час діють Методичні
рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та
ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення
до банкрутства, затверджені наказом
Міністерства економіки України від 19
січня 2006 № 14 (у редакції наказу
Міністерства економіки України від 26
жовтня 2010 № 1361) в яких чітко
сформульоване поняття "приховування
банкрутства" як умисне приховування
громадянином-засновником
(учасником) або службовою особою
суб'єкта господарської діяльності своєї
стійкої фінансової неспроможності
шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові.
Відповідно до даного ж документу
ознаками дій з приховування банкрутства є:
- надання потенційним кредиторам, а
також господарському суду завідомо
неправдивої інформації про фінансовогосподарський стан підприємства, яка
створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства
і таким чином приховує стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні відомості повідомляються потенційному кредитору, від якого очікують
продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі
майна, надання позики чи сплати
авансових грошових сум на користь
організації, від імені якої надаються
відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму заборгованості, наявне у нього майно, у тому
числі й кошти, що знаходяться на його
рахунках у банках чи інших фінансовокредитних установах тощо);
- можливість установлення причинного
зв'язку між наданою інформацією та
збитками, яких зазнала третя особа.
Методичні рекомендації відносять до
ознак стійкої фінансової неспроможності:
- збитковість діяльності підприємства
протягом двох років;
- відхилення показників ліквідності від
граничного значення;
- зупинення платежів, що триває понад
три місяці, за наявності боргових зобов'язань, строки платежів за якими
настали;

- наявність значної (понад триста
мінімальних розмірів заробітної плати)
суми непогашених боргових зобов'язань, строки платежів за якими
настали більше як три місяці тому;
- наявність значної суми непогашених
боргових зобов'язань, визнаних юридичною особою - боржником або підтверджені виконавчими документами;
- наявність у підприємства значної суми
непогашених штрафів, пені, неустойки,
визнаних у судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;
- наявність заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство
даної юридичної особи, прийнятої до
розгляду господарським судом, або
провадження у справі про банкрутство
цієї юридичної особи.
Дані ознаки виявляються у ході
аналізу даних таблиці 27 "Показники
для виявлення ознак дій з приховування
банкрутства" Методичних рекомендацій, які заповнюються на підставі
облікової інформації підприємства та
наводяться у динаміці, станом на три
дати: на дату визнання підприємства
неплатоспроможним, на початок та на
кінець періоду, який аналізується.
Однак, зважаючи на великий об'єм
інформації необхідної для здійснення
даного аналізу, на практиці дуже часто
просто не можливо здійснити його
проведення, а отже підприємство повинно самостійно організовувати перевірку потенційних контрагентів на виявлення у них ознак дій з приховування
банкрутства.
До недавнього часу Кримінальний
кодекс України за ст. 220 "Приховання
стійкої фінансової неспроможності"
передбачав кримінальну відповідальність за умисне приховання громадянином-засновником або власником
суб'єкта господарської діяльності, а
також посадовцем суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової
неспроможності шляхом представлення
недостовірних відомостей, якщо це
заподіяло матеріальний збиток кредитору. Але в Україні склалися умови,
за яких подібні злочини не розкриваються, внаслідок чого залишаються незахищеними підприємства,
що ведуть справи із фінансово неспроможними суб'єктами господарювання, а
саме: кредитори-постачальники, банківські установи, держава, яка не отримує нарахованих податків та внесків, та
інші учасники, які внаслідок ділових
відносин з потенційним банкрутом
безпосередньо опиняються на межі
фінансового занепаду.
20 листопада 2011 року в Україні
прийнято Закон "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо гуманізації відповідальності за

правопорушення у сфері господарської
діяльності та службової діяльності" за
№ 4025-VI. Цим Законом декриміналізуються злочини, які передбачені
деякими статтями Кримінального кодексу України, зокрема ст. 220 "Приховання стійкої фінансової неспроможності". Із Кримінального кодексу вилучена дана стаття, а кримінальна відповідальність замінена на адміністративну. При цьому Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено
новими статтями, за скоєння яких
передбачалася кримінальна відповідальність. Зокрема, стаття 164 "Приховування стійкої фінансової неспроможності", яка передбачає, що "умисне
приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою
особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало
великої матеріальної шкоди кредиторові, - тягне за собою накладення
штрафу від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян". При цьому, велика матеріальна шкода має місце, коли її розмір
у п'ятсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, тобто більше ніж 8500 грн.
Відповідно сума штрафу становитиме
34000-51000 грн.
Однак, має місце той факт, що довести в судовому порядку факт приховування банкрутства коштуватиме підприємству неабияких матеріальних та
часових затрат. Ніяких додаткових матеріальних відшкодувань для такого
кредитора не передбачено, а отже для
сумлінного суб'єкта підприємницької
діяльності це є лише "справою честі",
іншої зацікавленості немає.
У нинішніх умовах збільшується
вірогідність банкрутства підприємств.
Кожен суб'єкт підприємницької діяльності який здійснює діяльність в умовах
ринку може потрапити в ситуацію коли
його контрагент може стати банкрутом
або приховати стійку фінансову неспроможність та негативно вплинути на
ділового партнера. Тому виявлення ознак дій з приховування банкрутства
потенційних компаньйонів стає безпосередньою справою сумлінного підприємства, своєчасно виявивши недостовірність відомостей про фінансовий та
майновий стан у фінансовій звітності
потенційного партнера можна забезпечити власну економічну стабільність.
Головний спеціаліст відділу
з питань банкрутства
ГУЮ у Полтавській області
Л.В. Лобода
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Порядок стягнення аліментів,
відповідальність за ухилення від сплати аліментів
У органах ДВС Полтавської області
перебуває на виконанні більше 31
тисячі виконавчих документів про
стягнення аліментів (30 % від загальної
кількості виконавчих документів, що
перебувають на виконанні в органах
ДВС області).
Порядок стягнення аліментів визначається законом.
Згідно Сімейного кодексу України
передбачено можливість визначення
розміру аліментів як у частці від
заробітку /доходу/ так і в твердій
грошовій сумі. Однак, згідно ч. 2 ст. 182
Сімейного Кодексу України розмір
аліментів на одну дитину не може бути
меншим, ніж 30 % прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.
Для своєчасного отримання аліментів
стягувачу необхідно пред'явити виконавчий лист про стягнення аліментів,
виданий на підставі рішення суду у
відділ державної виконавчої служби
міста (району), на території якого
проживає або отримує доходи боржник.
Відповідно до вимог ст. 18 Закону
України "Про виконавче провадження"
державний виконавець відкриває
виконавче провадження на підставі
виконавчого документу (тобто виконавчого листа, виданого судом на
підставі відповідного рішення) і заяви
стягувача або його представника про
примусове виконання рішення. При
цьому повноваження представника
мають бути підтверджені відповідними
документами.
До виконання рішення про стягнення
аліментів державний виконавець приступає негайно при отриманні виконавчого документу. Відповідно до
вимог ч. 3 ст. 74 Закони України "Про
виконавче провадження" державний
виконавець у разі отримання виконавчого документу та при наявності
боргу по аліментах, зобов'язаний
розрахувати розмір заборгованості по
аліментах і повідомити про наявність
боргу стягувача і боржника.
Аліменти можуть бути стягнуті за
виконавчим листом за минулий час, але
не більш як за три роки (за заявою
стягувача), що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.
Якщо за виконавчим листом, пред'яв-

леним до виконання, аліменти не стягувались у зв'язку з розшуком платника
аліментів або у зв'язку із перебуванням
його за кордоном, вони мають бути
сплачені за весь минулий час.
У разі неможливості стягнення
аліментів із заробітної плати чи інших
доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник ніде не працює та не отримує доходів, стягнення
звертається на майно боржника, шляхом опису та арешту майна та передачі
його на реалізацію торгівельним організаціям. Згідно ч. 3 ст. 195 СК України
якщо платник аліментів не працював
на час виникнення заборгованості і не
працює на час визначення її розміру,
вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для
даної місцевості. В такому випадку державний виконавець керується даними
органу статистики в районі (місті), звідки отримує інформацію про середню
заробітну плату по даній місцевості.
Однак, не завжди можливо звернути
стягнення на нерухоме майно, що
належить боржнику - в силу ч. 7 ст. 52
ЗУ "Про виконавче провадження" у разі,
якщо сума, що підлягає стягненню за
виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної
заробітної плати, звернення стягнення
на єдине житло боржника та земельну
ділянку, на якій розташоване це житло,
не здійснюється. У разі, якщо боржник
виїжджає на місце постійного проживання до країн, з якими Україна не має
договору про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться
на час виїзду за рішенням суду за весь
період до досягнення дитиною повноліття. З осіб, які працюють за кордоном, стягнення аліментів проводиться в
порядку та розмірах, передбачених законом.
Платник аліментів повинен повідомляти державного виконавця про зміну
місця роботи чи проживання, а також
про інші доходи. Але, як передбачено
ЗУ "Про виконавче провадження" стягувач вправі зазначити відомості, що
ідентифікують боржника чи можуть
сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи місце отримання ним інших

доходів, місцезнаходження його майна
тощо).
За наявності спору питання про розмір
заборгованості по аліментах за заявою
заінтересованої особи вирі-шується
судом у порядку встанов-леному
законом.
Державний виконавець повинен
вжити всіх передбачених законом примусових заходів для сплати боржником
аліментів та заборгованості по них.
Зокрема, у разі злісного ухилення
боржника від сплати аліментів встановлених рішенням суду, а саме коли у
боржника наявна заборгованість за
шість місяців, передбачена кримінальна відповідальність по ст. 164 Кримінального Кодексу України. Результатом
порушеної кримінальної справи може
бути позбавлення волі строком до
одного року або виправні роботи на той
самий строк.
Якщо вжитими державним виконавцем заходами місце проживання та
місце роботи боржника не будуть встановлені, то державний виконавець зобов'язаний порушити перед судом питання про розшук боржника через органи
внутрішніх справ на підставі ст. 40
Закону України "Про виконавче провадження".
Одним із заходів є обмеження боржника у праві виїзду за межі України та
вилучення закордонного паспорта, до
погашення ним заборгованості.
Керуючись ст. 190 Сімейного Кодексу
України, з дозволу органів опіки та піклування той з батьків, з ким проживає
дитина, і той з них, який проживає окремо від дитини, можуть укласти договір про припинення права на аліменти
на дитину, у зв'язку з передачею права
власності на нерухоме майно /житловий
будинок, квартиру, земельну ділянку
тощо/. Набувачем права власності є сама дитина /від 14 років/, а також, на це
майно не може бути звернуто стягнення.
Начальник відділу організації
та контролю за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Тимченко
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Заміна вибулої сторони у виконавчому провадженні
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України
"Про виконавче провадження", сторонами у виконавчому провадженні є
стягувач і боржник.
Стягувачем є фізична або юридична
особа, на користь чи в інтересах якої
видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа,
визначена виконавчим документом.
На підставі ч. 5 ст. 8 Закону України
"Про виконавче провадження", у разі
вибуття однієї із сторін державний
виконавець з власної ініціативи або за
заявою сторони, а також сама
заінтересована сторона мають право
звернутися до суду із заявою про заміну
сторони її правонаступником. Для
правонаступника усі дії, вчинені до
його вступу у виконавче провадження,
обов'язкові тією мірою, якою вони були
б обов'язковими для сторони, яку
правонаступник замінив.
У випадку заміни сторони (юридичної особи) у виконавчому написі нотаріуса, який пред'явлено до державної
виконавчої служби, стороні необхідно
звернутися до суду з письмовою заявою
про заміну сторони у виконавчому
написі. До такої заяви зазвичай
додаються докази того, що юридична
особа являється правонаступником тієї
юридичної особи, яка вибула (витяг з
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, копії
протоколів зборів тощо). Без ухвали
суду про заміну сторони у виконавчому
документі, державний виконавець не
має права самостійно замінити сторону.
Коли вибуття сторони виконавчого
провадження відбулося внаслідок
смерті особи, на підставі ст. 8 Закону
України "Про виконавче провадження",
державний виконавець виносить постанову про зупинення виконавчого провадження та звертається до суду з
заявою про заміну сторони. До такої
заяви додаються копії свідоцтва про
смерть особи, заяви спадкоємців, та
інші документи, які є у виконавчому

провадженні. Згідно з ч. 2 ст. 378 ЦПК,
суд у десятиденний строк розглядає це
питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб.
Про прийняте рішення суд обов'язково
повідомляє державного виконавця.
Суд, розглянувши заяву (подання)
державного виконавця, на підставі ст.
209, 210, 293, 378 ЦПК України, ст. 8
Закону України "Про виконавче провадження", виносить ухвалу про заміну
сторони, виконавчого провадження.
При цьому текст ухвали повинен суворо
відповідати вимогам ст. 18 Закону
України "Про виконавче провадження".
Зважаючи на викладене - звернення
з заявою про заміну сторони виконавчого провадження - це не лише обов'язковість вимог закону, але і гарантія
своєчасного, повного, реального виконання виконавчого документа.
Заміна сторони у виконавчому
провадженні являє собою заміну сторони в судовій справі, оскільки згідно з ч.
1 ст. 25 Господарського процесуального
кодексу України господарський суд
залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на
будь-якій стадії судового процесу. А
згідно зі ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження є завершальною стадією
судового провадження.
Нині ГПК не містить вичерпного
переліку підстав для заміни сторони у
виконавчому провадженні. Так, згідно з
ч. 1 ст. 25 ГПК сторона в судовій справі,
в тому числі і у виконавчому провадженні, може бути замінена правонаступником внаслідок припинення
юридичної особи (сторони у справі)
шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни
кредитора чи боржника в зобов'язанні, а
також в інших випадках зміни особи у
відносинах, на підставі яких виник спір.
Для заміни сторони виконавчого
провадження на підставі поступки
права вимоги або переведення боргу

сторонам необхідно укласти відповідний договір, яким передбачається така
поступка права вимоги або переведення
боргу.
Такий договір повинен відповідати
вимогам чинного законодавства. Так,
згідно ст.ст. 513, 520 Цивільного кодексу договір про заміну сторони в зобов'язанні повинен бути укладений у тій
же формі, в якій був укладений договір,
на підставі якого виникло зобов'язання.
Суд розглядає питання про заміну
сторони виконавчого провадження на
підставі відповідної заяви. Згідно з ч. 5
ст. 8 Закону України "Про виконавче
провадження", таку заяву на стадії
виконавчого провадження може бути
подано як державним виконавцем, так і
зацікавленою особою. До зацікавлених
осіб можна віднести боржника,
стягувача, нового боржника, нового
кредитора. Господарський суд за
результатами розгляду заяви про заміну
сторони виконавчого провадження
виносить ухвалу, якою задовольняє
заяву чи відмовляє в його задоволенні.
Слід зазначити, що після винесення
ухвали суду про заміну сторони
виконавчого провадження та вступу
такого визначення в законну силу,
сторона вважається заміненою і стає
учасником виконавчого провадження.
При цьому законодавство не передбачає
необхідності внесення будь-яких змін
до наказу господарського суду у зв'язку
із заміною сторони виконавчого провадження або ж видачу нового наказу.
Таким чином, як показує практика,
на стадії виконавчого провадження у
сторін часто виникає необхідність
змінити стягувача або боржника з
причин різноманітного характеру.

Півроку тому ми з дружиною розлучились.
У шлюбі ми перебували 15 років. Зараз вона
захворіла та їй було встановлено інвалідність другої групи. Вона звернулася до суду,
вимагаючи утримання від мене, оскільки її
лікування дуже дороге, а наш син надавати
їй допомогу не може, оскільки ще навчається. Чи має моя колишня дружина право
на утримання?

поведінки щодо неї колишнього чоловіка,
колишньої дружини під час шлюбу.
Якщо на момент розірвання шлюбу жінці
(або чоловікові) до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося
не більш як п'ять років, вона, він матимуть
право на утримання після досягнення цього
пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони
спільно проживали не менш як десять років.
За рішенням суду аліменти присуджуються
одному з подружжя, як правило, у грошовій
формі.
Розмір аліментів одному з подружжя суд
визначає з урахуванням можливості
одержання утримання від повнолітніх
дочки, сина, батьків та з урахуванням інших
обставин, що мають істотне значення.
Аліменти сплачуються щомісячно. За
взаємною згодою аліменти можуть бути
сплачені наперед. Аліменти присуджуються
одному з подружжя у частці від заробітку
(доходу) другого з подружжя і (або) у
твердій грошовій сумі.

передбачено законодавством інші форми
утримання?

Відповідно до Сімейного кодексу України
розірвання шлюбу не припиняє права особи
на утримання, яке виникло у неї за час
шлюбу (ст. 76).
Після розірвання шлюбу особа має право
на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом
одного року від дня розірвання шлюбу і
потребує матеріальної допомоги і якщо її
колишній чоловік (або колишня дружина)
може надавати матеріальну допомогу.
Особа має право на утримання і тоді, коли
вона стала інвалідом після спливу одного
року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної

Крім грошової форми утримання чи

Провідний спеціаліст відділу
організації та контролю
за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Л.С. Стасіва

Виходячи із матеріальних можливостей
відповідача, законом не заборонено, щоб
утримання надавалось у натуральній фірмі,
але для цього необхідна згода того з подружжя, кому таке утримання буде надаватися.
Тому надання натуральної форми утримання
можна вирішувати тільки у договірному
порядку. В умовах договору подружжя може
визначити у чому буде виявлятися натуральне утримання (надання продуктів харчування, одягу, ліків тощо), розмір надання
такої допомоги та її строки. У договорі
подружжя може врегулювати питання
змішаної форми утримання, тобто частину у
грошовій, а іншу - у натуральній формі.
Такий договір повинен бути укладений у
письмовій
формі
та
нотаріально
посвідчений.
Відділ правової роботи,
правової освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
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Порядок реалізації арештованого майна
Порядок реалізації арештованого
майна передбачено статтею 62 Закону
України "Про виконавче провадження".
Реалізація арештованого майна,
здійснюється шляхом його продажу на
прилюдних торгах, аукціонах або на
комісійних умовах.
Рухоме майно, вартість якого не
перевищує сто п'ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян,
товари побутового вжитку, а також інше
рухоме майно (у разі якщо стягувач не
заперечує проти цього) реалізуються на
комісійних умовах. Нерухоме майно,
транспортні засоби, повітряні, морські
та річкові судна реалізуються виключно
на прилюдних торгах (аукціонах).
Порядок реалізації цінних паперів,
визначається Міністерством фінансів
України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації
цінних паперів визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого
майна - Міністерства юстиції України.
Майно передається на реалізацію за
ціною визначеною державним виконавцем або суб'єктом оціночної діяльності.
Відповідно до Закону України "Про
виконавче провадження" та з метою
удосконалення порядку розрахунків за
придбане на прилюдних торгах (аукціоні) майно, що реалізується спеціалізованими організаціями наказами Міністерства юстиції України № 1758/5 та
1586/5 від 17.09.2008 р., 29.11.2012 внесено зміни до Порядку реалізації арештованого майна затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 15
липня 1999 р. № 42/5, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19
липня 1999 р. за № 480/3773 та до Тимчасового положенні про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації
арештованого нерухомого майна затвердженому наказом Міністерства юстиції
України від 27 жовтня 1999 р. № 68/5,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 02 листопада 1999 року за
№ 745/4038.
Згідно змін внесених наказом
№ 1586/5 від 17.09.2008 р. Міністерства юстиції України доповнено
Порядок реалізації арештованого майна, а саме: визначення поняття гарантійного внеску - завдаток, який за
одним лотом сплачує фізична або
юридична особа (покупець), розмір
якого дорівнює сумі винагороди
спеціалізованій організації за надані
нею послуги з реалізації майна.
Покупець (фізична або юридична
особа), який виявив бажання взяти
участь в аукціоні, повинен сплатити
гарантійний внесок, який дорівнює
розміру винагороди спеціалізованої
організації за надані послуги з реалізації майна.
Сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати

покупцем придбаного ним на аукціоні
майна і залишається спеціалізованій
організації в рахунок оплати наданих
нею послуг з реалізації майна. .
Гарантійний внесок, унесений
покупцем до початку аукціону, зараховується покупцю до купівельної ціни,
іншим учасникам ця сума повертається
протягом трьох банківських днів після
закінчення аукціону. Гарантійний внесок у той самий строк також підлягає
поверненню, якщо аукціон не відбувся.
Якщо покупець не внесе всієї
належної суми в терміни, передбачені
пунктом, то гарантійний внесок йому
не повертається. Гарантійний внесок
не повертається учаснику аукціону,
який став переможцем аукціону, але
відмовився підписати протокол.
На підставі копії затвердженого
протоколу переможці аукціону протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи
дня проведення аукціону, здійснюють
розрахунки за придбані на аукціоні
товари в такому порядку:
- покупець перераховує на депозитний
рахунок органу державної виконавчої
служби зазначену в затвердженому
протоколі аукціону суму грошових
коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і
сумою гарантійного внеску за цим
лотом, сплаченого на поточний рахунок
організатора аукціону;
- сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати
покупцем придбаного ним на аукціоні
майна і залишається спеціалізованій
організації в рахунок оплати наданих
нею послуг з реалізації майна.
Якщо майно не реалізоване на
аукціоні, організатор аукціону повертає це майно державному виконавцеві.
Змінами внесеними наказом № 222/5
від 07.02.2008 р. Міністерства юстиції
України доповнено Порядок реалізації
арештованого майна, розмір винагороди
за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на
додану вартість 15 відсотків від
вартості майна, за якою воно передано
на реалізацію.
У разі переоцінки майна у зв'язку
з його нереалізацією пропорційно
зменшується
розмір
винагороди
спеціалізованої організації.
Організатор аукціону не пізніше ніж
за 15 днів до дня проведення аукціону
розміщує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 20.05.2003 р. N 43/5, зареєстрованим у Мін'юсті 21.05.2003 р.
за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті інформацію про майно,
що реалізується.
Одночасно ця інформація може бути
розміщена в засобах масової інформації.

Зміст інформаційного повідомлення
повинен містити:
а) найменування, опис і характеристику
майна;
б) місцезнаходження майна;
в) стартову ціну;
г) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону,
найменування, адресу банку, номер
рахунка спеціалізованої організації для
його сплати;
ґ) порядок та строки розрахунку за
придбане на аукціоні майно, номер
депозитного рахунка органу державної
виконавчої служби для сплати коштів;
д) дату, час та місце ознайомлення з
майном;
е) дату, час та місце проведення аукціону;
є) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить аукціон;
ж) кінцевий термін реєстрації для
участі в аукціоні.
Інформація може містити інші
відомості, потрібні для проведення
аукціону.
Якщо аукціон не відбувся у зв'язку
з відсутністю покупців, то організатор аукціону в триденний термін повідомляє про це державного виконавця.
Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з
несплатою в установлений термін
переможцем аукціону належної суми
за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту
закінчення строку перерахування
коштів повідомляє про це спеціалізовану організацію.
Згідно внесених змін наказом
№ 1758/5, від 29.11.2012 р. Міністерства юстиції України Порядку реалізації
арештованого майна, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України
від 15 липня 1999 р. № 42/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19 липня 1999 р. за
№ 480/377, розмір винагороди за надані
послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна,
та податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна. При цьому
витрати, пов'язані з організацією та
проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5 відсотків вартості реалізації майна. У разі якщо майно
реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та
зазначає у протоколі аукціону суму
винагороди, яку покупець повинен
додатково сплатити, а також рахунок
спеціалізованої організації, на який
необхідно сплатити дані кошти.
Головний спеціаліст відділу
організації та контролю
за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
А.М. Безпала
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Строки пред'явлення виконавчих
документів до виконання
Строки пред'явлення виконавчих
документів до виконання передбачено статтею 22 Закону України
"Про виконавче провадження"
встановлені, відповідно до якої
виконавчі документи можуть бути
пред'явлені до виконання у такі
строки: посвідчення комісій по
трудових спорах, постанови судів у
справах про адміністративні правопорушення та постанови органів
(посадових осіб), уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців; інші виконавчі
документи - протягом року, якщо
інше не передбачено законом.
Зазначені вище строки встановлюються для: виконання судових рішень - із наступного дня після
набрання рішенням законної сили
чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі
якщо судове рішення підлягає
негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення;
виконання рішень комісій по трудових спорах - із дня видачі посвідчення на примусове виконання
рішення; інших виконавчих документів - із наступного дня після
набрання ними юридичної сили,
якщо інше не передбачено законом.
Необхідно звернути увагу, що
рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом
чи іншим ушкодженням здоров'я,
втратою годувальника тощо) можуть бути пред'явлені для виконання протягом усього періоду, на який
присуджені платежі. Згідно із ч. 4
зазначеної статті строки пред'явлення виконавчих документів до
виконання встановлюють для кожного платежу окремо.
Законом визначено випадки, в
яких можуть перериватися строки
давності пред'явлення виконавчого
документа до виконання а саме:
пред'явленням виконавчого документа до виконання; частковим
виконанням рішення боржником;
надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення.
Після переривання строку
пред'явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку
поновлюють. Час, що минув до переривання строку, до нового строку
не зараховують. Якщо строк пред'явлення виконавчого документа
для примусового виконання закінчився, то державний виконавець
відмовляє у відкритті виконавчого
провадження, про що виносить
відповідну постанову.
Стягувач, який пропустив строк
пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право
звернутись із заявою про поновлення пропущеного строку до суду,
який видав відповідний документ,
або до суду за місцем виконання.
По інших виконавчих документах

пропущені строки поновленню не
підлягають.
Слід зазначити, що поновлення
строку на пред'явлення виконавчого документа до виконання можливе лише стосовно виконавчих
документів, які видані судом. Так,
згідно із ст. 24 Закону України "Про
виконавче провадження" стягувач,
який пропустив строк пред'явлення
виконавчого документа до виконання, має право звернутись із
заявою про поновлення пропущеного строку до суду, який видав
відповідний документ, або до суду
за місцем виконання. Суд розглядає
таку заяву у десятиденний строк,
якщо інше не встановлено законом.
Щодо інших виконавчих документів пропущені строки поновленню не підлягають. Аналогічна
вимога міститься і у ст. 371 Цивільного процесуального кодексу
України.
Відповідно до ст. 119 Господарського процесуального кодексу
України у разі пропуску строку для
пред'явлення наказу до виконання з
причин, визнаних господарським
судом поважними, пропущений
строк може бути відновлено. Заява
про відновлення пропущеного
строку подається до господарського суду, який прийняв судове
рішення. Заява розглядається у
засіданні господарського суду, про
час і місце якого повідомляються
ухвалою стягувач і боржник.
Неявка боржника і стягувача у
судове засідання не є перешкодою
для розгляду заяви. За результатами
розгляду заяви виноситься ухвала,
яка надсилається стягувачеві і
боржнику.
Також слід додати, що поновлення строку пред'явлення виконавчого листа до виконання, який
виданий адміністративним судом,
передбачено ст. 261 КАС України.
Відповідно до зазначеної статті
стягувачам, які пропустили строк
для пред'явлення виконавчого листа до виконання з причин, визнаних
судом поважними, пропущений
строк може бути поновлено. Заява
про поновлення пропущеного строку подається до адміністративного
суду, який видав виконавчий лист,
або до адміністративного суду за
місцем виконання. Суд розглядає
заяву про поновлення пропущеного
строку в десятиденний строк у
судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином
повідомлені про дату, час і місце
розгляду справи, не перешкоджає
судовому розгляду. Ухвалу суду за
результатами розгляду заяви про
поновлення пропущеного строку
може бути оскаржено в загальному
порядку.
Провідний спеціаліст
УДВС ГУЮ
у Полтавській області
О.В. Бубирь

На які види майна
громадян, не може бути
звернено стягнення,
за виконавчими документами?
Згідно Закону України "Про виконавче провадження"
стягнення за виконавчими документами не може бути
звернено на такі види майна та предмети, що належать
боржникові на праві власності або є його часткою у
спільній власності, необхідні для боржника, членів його
сім'ї та осіб, які перебувають на його утриманні.
1. Носильні речі та предмети домашнього вжитку,
необхідні боржникові та особам, які перебувають на його
утриманні:
1) одяг - з розрахунку на кожну особу: одне літнє або
осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один
зимовий костюм (для жінок - два зимових плаття), один
літній костюм (для жінок - два літніх плаття), головні
убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того,
дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль) та інший
одяг, зношений більш як на 50 відсотків;
2) взуття - по одній парі літнього, осіннього, зимового та
інше взуття, зношене більш як на 50 відсотків;
3) білизна - по дві зміни на кожну особу;
4) постільні речі (матрац, подушка, два простирадла, дві
наволочки, ковдра) і два особистих рушники на кожну
особу;
5) необхідний кухонний посуд;
6) один холодильник на сім'ю;
7) меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу,
один стіл, одна шафа на сім'ю (крім меблевих гарнітурів,
на які може бути звернено стягнення);
8) усі дитячі речі.
2. Продукти харчування, необхідні для особистого
споживання боржнику, членам його сім'ї та особам, які
перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три
місяці.
3. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім'ї та
особам, які перебувають на його утриманні, для
приготування їжі та обігрівання приміщення протягом
шести місяців.
4. Одна корова, а у разі відсутності корови - одна телиця;
якщо немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи
свиня - в осіб, які займаються сільським господарством.
5. Корм для худоби, який не підлягає вилученню в
кількості, необхідній для годівлі худоби до початку її
вигону на пасовище або до збору нових кормів.
6. Насіння, необхідне для чергової сівби (осінньої і
весняної), та незнятий урожай - в осіб, які займаються
сільським господарством (крім земельних ділянок, на
які накладено стягнення).
7. Інструменти, необхідні для особистих професійних
занять (швейні, музичні тощо).
У Додатку до Кримінального Кодексу України
зазначений Перелік майна, що не підлягає конфіскації за
судовим вироком, до якого також входять:
- жилий будинок з господарськими будівлями в
сільській місцевості, якщо засуджений та його сім'я
постійно в ньому проживають;
- сільськогосподарський інвентар - у осіб, які займаються
сільським господарством;
- знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також
потрібні для особистих професійних занять засудженого
інструменти, приладдя і книги, за винятком випадків,
коли суд позбавив засудженого права займатися даною
діяльністю;
- пайові внески до кооперативних організацій (крім
дачнобудівних кооперативів) та колгоспів.
Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть
бути конфісковані в разі, коли спорудження будинку ще
не закінчено.
У разі конфіскації частки засудженого в спільному
майні колгоспного двору чи господарства громадян, які
займаються індивідуальною трудовою діяльністю в
сільському господарстві, розмір його частки визначається
після виключення з цього майна того, що не підлягає
конфіскації.
Начальник відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Д.В. Власюк
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Нормативно-правові акти,
що набрали чинності з 1 січня 2013 року
З 1 січня 2013 року набрали чинності
положення 2 кодексів, 52 законів, 39
актів Кабміну та 1 указу Президента
України.
У перший день нового року набули
чинності 10 базових законів:
- "Про Державний бюджет України на
2013",
- "Про Державний земельний кадастр",
- "Про громадські об'єднання",
- "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період
до 2021 року",
"Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень",
- "Про Загальнодержавну цільову
програму захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20132017 роки",
- "Про зайнятість населення",
- "Про екстрену медичну допомогу",
- "Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових
робочих місць",
- "Про проведення економічного
експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості".
Набули чинності окремі статті або
частини 2 кодексів - Бюджетного
кодексу України та Податкового
кодексу України, а також 6 базових
законів - "Про культуру", "Про
регулювання містобудівної діяльності", "Про безоплатну правову
допомогу", "Про вибори народних
депутатів
України",
"Про
адміністративні послуги", "Про
державні лотереї в Україні".
Рештою законів, що набрали
чинності з 1 січня 2013 року,
вносяться
зміни
до
чинного
законодавства.
Набрав чинності Указ Президента
України "Про внесення змін до
Положення про державне агентство
земельних ресурсів України" від 05.10.
2011р. № 965/2011.
Постанови Кабінету Кабінету
Міністрів України:
- "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів)" від
23.12.2011р. № 1278;

- "Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про
випадки
затримання
осіб
від
28.12.2011р. №1363;
- "Про затвердження Порядку і умов
укладення контрактів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на
тимчасовій основі" від 11.01.2012р. №8;
- "Про інформаційну взаємодію органу,
що здійснює ведення Державного реєстру земельного кадастру, та органу
державної реєстрації прав" від
22.02.2012 № 118;
- "Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування
державного значення" від 18.04.2012р.
№ 301;
- "Питання оплати послуг адвокатів, які
надають вторинну правову допомогу
особам, затриманим в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку, а також у кримінальних
провадженнях" від 18.04.2012 р. № 305;
- "Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України"
від 16 лютого № 123 від 10.05.2012 р.
№ 582;
- "Про затвердження Порядку формування і використання закордонними
дипломатичними установами України
коштів державного бюджету для
здійснення заходів щодо захисту прав
та інтересів громадян України за
кордоном і внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України" від 23
квітня 2001 р. № 381 від 11.07.2012 р.
№ 651;
- "Про затвердження Порядку виплати
одноразової матеріальної допомоги
особам, які постраждали від торгівлі
людьми" від 25.07.2012 р. № 660;
- "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України" від 26
вересня 2007 р. № 1172 і від 7 вересня
2011 р. № 937 від 11.07.2012 р. № 712;
- "Про затвердження Порядку укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування" від
22.08.2012 р. № 787;
- "Про затвердження Порядку оплати
метрологічних робіт і послуг та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України" від 29.08.2012 р. №805;
- "Деякі питання державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" від 05.09.2012 р. № 824;
- "Про заснування грантів Кабінету

Міністрів України колективам молодих
учених для проведення прикладних
наукових досліджень і науковотехнічних розробок за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки"
від 29.08.2012 р. № 835;
- "Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України" від
19.09.2012 р. № 872;
- "Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України"
від 17 жовтня 2008 р. № 955 від
24.09.2012 № 880;
- "Про затвердження нормативів
харчування в державних і комунальних
дитячих санаторно-курортних закладах
(крім протитуберкульозних)" від № 918;
- "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 р. № 74 і від 8 травня 2001 р.
№ 488" від 15.10.2012 р. № 957;
- "Про затвердження вимог до
світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного
струму з метою освітлення" від
15.10.2012 р. № 992;
- "Про затвердження Порядку ведення
Державного земельного кадастру" від
17.10.2012 р. № 1051;
- "Про внесення зміни до пункту 14
Порядку відомчої реєстрації та ведення
обліку транспортних засобів Збройних
Сил України" від 21.11.2012 р. № 1063;
- "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
щодо зарахування до державного
бюджету коштів за надання права
доступу, користування, внесення та
одержання інформації з реєстрів" від
12.09.2012 р. № 1077;
- "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України" від 26
березня 2008 р. № 265 від 28.11.2012 р.
№ 1093;
- "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої)
медичної допомоги" від 21.11.2012 р.
№ 1114;
- "Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб,
які зобов'язані надавати домедичну
допомогу" від 21.11.2012 р. № 1115;
- "Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф" від
21.11.2012 р. № 1116;
-"Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої)
медичної допомоги" від 21.11.2012 р.
№ 1117;
- "Про затвердження Порядку інфор-
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мування бригад екстреної (швидкої)
медичної допомоги про виклик
екстреної медичної допомоги та їх
направлення на місце події" від
21.11.2012 р. № 1118;
- "Про норматив прибуття бригад
екстреної (швидкої) медичної допомоги
на місце події" від 21.11.2012 р. № 1119;
- "Про соціальні пільги та гарантії
медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до
ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій" від 21.11.2012
№ 1120;
- "Про затвердження Порядку взаємодії
закладів охорони здоров'я, що входять
до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та
інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування під
час виникнення надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків" від
21.11.2012 р. № 1121;
- "Про затвердження Порядку надання
екстреної медичної допомоги особам,
узятим під варту або яким призначено
покарання у виді позбавлення волі" від
21.11.2012 р. № 1122;
- "Про затвердження Порядку видачі та
анулювання спеціального дозволу на
зайняття народною медициною (цілительством)" від 03.12.2012 р. № 1145;
-"Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України"
від 21.11.2012 р. № 1156.
Із 1 січня набрали чинності 5 наказів
Міністерства юстиції
Накази стосуються сфер реєстрації
прав власності на нерухоме майно,
діяльності громадських об'єднань, а
також нотаріату та архівної справи.
- спільний наказ Міністерства юстиції
України та Міністерства аграрної
політики та продовольства України
"Про деякі питання забезпечення
інформаційної взаємодії органу, що
здійснює ведення Державного земель-

ного кадастру, та органу державної
реєстрації прав" від 03.12.2012
№1779/5/748 (крім пункту 5, який
набрав чинності з дня офіційного
опублікування).
Наказом затверджений Регламент
надання інформації про зареєстровані
земельні ділянки органу державної
реєстрації прав та про зареєстровані
права на земельні ділянки органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру.
Цей Регламент визначає порядок та
процедуру інформаційної взаємодії при
наданні Укрдержреєстром інформації
про зареєстровані речові права на
земельні ділянки Держземагентству
України та наданні Держземагентством
України до Укрдержреєстру інформації
про зареєстровані земельні ділянки,
форми журналів обліку переданих та
отриманих інформаційних файлів.
Наказом також затверджено Регламент
надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно
інформації про земельні ділянки, який
визначає порядок та процедуру надання
Держземагентством
України
до
Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на запити державного
реєстратора прав на нерухоме майно,
форми журналів обліку переданих та
отриманих інфор-маційних файлів.
- наказ Міністерства юстиції "Про
затвердження Порядку використання
даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна,
Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна"
від 14.12.2012 №1844/5.
Цим Порядком визначено процедуру
використання та перенесення державним реєстратором прав на нерухоме
майно записів з Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек,
Державного реєстру обтяжень рухомого
майна до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та використання даних Реєстру прав власності на

нерухоме майно.
- наказ Міністерства юстиції "Про
затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено
Законом України "Про громадські
об'єднання" від 14.12. 2012 №1842/5.
Наказом затверджено форми заяв про
реєстрацію громадського об'єднання;
повідомлення про утворення громадського об'єднання; підтвердження всеукраїнського статусу громадського
об'єднання; відмови від всеукраїнського
статусу громадського об'єднання; акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації; закриття
відокремленого підрозділу громадського об'єднання.
- наказ Міністерства юстиції "Про
затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"
від 12.04.2012 р. № 578/5. Перелік
включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами державної влади та місцевого
самоврядування, іншими установами,
підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового
призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті
виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
- наказ Міністерства юстиції України
"Про внесення зміни до Правил ведення
нотаріального
діловодства"
від
20.12.2012 р. №1909/5. Зокрема, в новій
редакції викладено додаток щодо
типової номенклатури справ державної
нотаріальної контори та приватного
нотаріуса.
Відділ судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя
та систематизації законодавства
ГУЮ у Полтавській області

ГРАФІК
проведення виїзних прийомів громадян заступником начальником Головного управління юстиції
у Полтавській області Зубарєвою С.В. на І півріччя 2013 року

№ п/п
1
2
3
4
5

Місце проведення
Місце проведення
Решетилівка
Диканька
Кобеляки
Машівка
Полтавський район

Проведення виїзного прийому
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Правовий вісник

Нормативна база
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ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом Головного управління юстиції
у Полтавській області
Прізвище, ім'я,
по-батькові

Дні прийому

Посада

Час прийому

Колотілова Т.М.

Начальник Головного управління
юстиції

перший, третій вівторок місяця
п'ята субота місяця

Зубарєва С.В.

Заступник начальника Головного
управління юстиції

другий, четвертий вівторок місяця з 10.00 до 14.00
третя субота місяця
з 09.00 до 11.00

Лебедь Н.В.

Заступник начальника Головного
управління юстиції

перша, третя середа місяця
п'ята субота місяця

Качмар В.Б.

Начальник управління державної
виконавчої служби

другий, четвертий вівторок місяця з 10.00 до 14.00
третя субота місяця
з 09.00 до 11.00

Кочук О.В.

Начальник реєстраційної служби

другий, четвертий четвер місяця
друга субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Целоусова Л.Р.

Начальник управління
бухгалтерського обліку, звітності та
планово-ресурсного забезпечення

друга, четверта середа місяця
четверта субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Сінєльнікова О.В.

Заступник начальника служби начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану

другий, четвертий четвер місяця
друга субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

ГРАФІК
прямих телефонних "гарячих ліній" в Головному управлінні юстиції
у Полтавській області на І півріччя 2013 року (час роботи з 15.00 до 16.00)
Начальник Головного управління юстиції у
Полтавській області

Колотілова Тетяна Михайлівна

20.03.2013
19.06.2013

56-28-60

Заступник начальника Головного
управління юстиції у Полтавській області

Зубарєва Світлана Віталіївна

03.04.2013

7-37-96

Заступник начальника Головного
управління юстиції у Полтавській області

Лебедь Наталія Валеріївна

10.04.2013
26.06.2013

56-20-23

Начальник управління державної
виконавчої службиГоловного управління
юстиції у Полтавській області

Качмар Василь Богданович

06.02.2013
27.03.2013
12.06.2013

67-84-06

Начальник реєстраційної служби
Головного управління юстиції у
Полтавській області

Кочук Олександр Вікторович

17.04.2013

56-92-91

Заступник начальника служби - начальник
відділу державної реєстрації актів
цивільного стану
Головного управління юстиції у
Полтавській області

Сінєльнікова Олена Віталіївна

13.02.2013
24.04.2013

7-36-51

В.о. начальника відділу нотаріату
Головного управління юстиції у
Полтавській області

Матірна Наталія Володимирівна

20.02.2013
08.05.2013

56-20-23

Начальник відділу правової роботи,
правової освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актівГоловного
управління юстиції у Полтавській області

Давиденко Олена Михайлівна

15.05.2013

56-92-93

Начальник відділу кадрової роботи та
державної служби
Головного управління юстиції
у Полтавській області

Касьян Віра Василівна

27.02.2013
22.05.2013

В.о. начальника відділу судової роботи,
експертного забезпечення правосуддя та
систематизації законодавства Головного
управління юстиції у Полтавській області

Чемерис Віталій Михайлович

Начальник відділу з питань банкрутства
Головного управління юстиції у
Полтавській області

Сластьоненко Петро Васильович

06.03.2013
29.05.2013
13.03.2013
05.06.2013

7-51-40

7-37-09

56-92-89

25 січня 2013 року

Правовий вісник

Нормативна база

23

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів
Головного управління юстиції у Полтавській області, їх заступниками на 2013 рік
Структурний підрозділ

Адреса

День прийому

Часи прийому

Управління державної виконавчої служби

вул. Тевелєва, 13

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00
з 9.00 до 15.00

Відділ кадрової роботи та державної
служби

вул. Сапіго, 6

вівторок, середа, четверг
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та
планово-ресурсного забезпечення

вул. Сапіго, 6

середа
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби

вул. Зигіна, 1а

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00
з 9.00 до 15.00

Відділ державної реєстрації юридичних
осіб та легалізації об'єднань громадян
реєстраційної служби

вул. Жовтнева, 45, к.316

вівторок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ нотаріату

вул. Жовтнева, 45 к.312

понеділок, четвер, п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ правової освіти та державної
реєстрації нормативно-правових актів

вул. Жовтнева, 45, к.315

вівторок
(щотижня)

з 9.00 до 12.00

Відділ організаційної роботи,
документування та контролю

вул. Жовтнева, 45, к.346-а

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 14.00
з 9.00 до 15.00

Відділ з питань банкрутства

вул. Жовтнева, 45 к.313

вівторок
(щотижня)

з 9.00 до 12.00

Відділ судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя та систематизації
законодавства

вул. Жовтнева, 45 к. 525

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 14.00
з 9.00 до 15.00

Стан розгляду звернень та особистого прийому громадян органами юстиції Полтавської області
протягом 2012 року (в порівнянні з 2011 роком)
Робота із зверненнями громадян в органах
юстиції Полтавської області протягом 2012
року проводилась відповідно до вимог Закону
України "Про звернення громадян", Указу
Президента України від 07.02.2008 № 109 "Про
першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного
пра-ва на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування",
Інструкції про порядок розгляду звернень та
особистого прийому громадян та інших
нормативно-правових актів, що регулюють
даний напрямок діяльності.
Протягом 2012 року до органів юстиції
Полтавської області надійшло 2108 звернення
(2011 рік - 1934) (далі у дужках зазначаються
дані за 2011 рік).
Із звернень, що надійшли: заяв - 1324 (1511),
скарг - 647 (423), пропозицій - 0 (0).
Із загальної кількості звернень: 1662 (1559)
- з питань виконання рішень судів, 150 (110) з питань організації роботи нотаріату, 43 (16) з питань організації роботи органів державної
реєстрації актів цивільного стану, 240 (249) - з
інших питань.
Надійшло 491 (191) повторних звернень.
Через вищі органи влади надійшло: з
Міністерства юстиції України: 349 (289)
звернення, через Урядову "гарячу лінію": 255
(177) звернення.
Від інших державних органів надійшло 514
(545) звернення. Від заявників надійшло 990
(923) звернень.
Головним та районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції проводиться
значна робота з питань правової освіти
населення, діє "пряма гаряча" телефонна лінія,

телефон довіри.
Протягом 2012 року до громадських
приймалень органів юстиції області звернулося 6467 (7627) громадян.
До керівництва органів юстиції області на
особистий прийом звернулось 4945 особи
(4933).
Робота зі зверненнями громадян
у Головному управлінні юстиції
у Полтавській області
Протягом 2012 року до Головного управління
юстиції у Полтавській області надійшло 1907
(1648) звернення громадян: заяв - 1324 (1279),
скарг - 583 (369), пропозицій - 0 (0).
Усі звернення розглянуті з дотриманням
строків, передбачених Законом України "Про
звернення громадян".
Із загальної кількості звернень: 1524 (1316)
звернень - з питань виконання рішень судів,
141 (105) звернень - з питань організації
роботи нотаріату, 24 (7) звернення - з питань
організації роботи органів ДРАЦС, 205 (220)
звернень- з інших питань.
Надійшло 485 (183) повторних звернення.
Для розгляду з Міністерства юстиції України
надійшло 349 (289) звернень, через Урядову
гарячу лінію - 255 (177). інших органів
надійшло 509 (543) звернення, від заявників
надійшло 794 (639) звернення
До громадської приймальні ГУЮ у
Полтавській області звернулося 144 (170)
громадян.
До керівництва ГУЮ у Полтавській області
на особистий прийом звернулось 195 (184)
громадянина.

Через Урядову "гарячу лінію" надійшло 255
(177) звернень, з них: з питань виконання
рішень судів - 208 (147), з питань організації
роботи нотаріату - 9 (4), з питань роботи
реєстраційної служби - 10 (0), з питнаь
роз'яснення питань діяльності судів - 7 (8), з
інших питань - 21 (18).
Особисті прийоми громадян начальником
ГУЮ, заступниками начальника управліня та
іншими посадовими особами Головного управління юстиції у Полтавській області проводяться відповідно до затверджених графіків та
Порядку прийому громадян, затверджених
наказом управління № 658/5 від 18.09.2012.
На виконання вимог Указу Президента
України № 109 від 07.02.2008 прийом жінок,
яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу,
Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці,
інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться начальником Головного управління
юстиції та начальниками територіальних
управлінь юстиції особисто та першочергово.
З метою недопущення виникнення звернень
громадян начальником управління проводиться виїзні прийоми громадян, відповідно до
затверджених графіків.
У Головному управлінні юстиції діє
телефонна "гаряча лінія", в роботі яких
приймають участь керівництво управління.
Головний спеціаліст відділу
організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
В.М. Гулій

