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Про сучасний інститут сімейного права

У сучасній правовій науці сімейного
права існує два підходи до шлюбу.
Перший стосується виникнення шлюбу
на підставі державної реєстрації,
другий - випливає з фактичного
проживання чоловіка та жінки однією
сім'єю без реєстрацію шлюбу.  

Про особливості  сучасного інстиуту
сімейного права редакція “ПВ” поп-
росила розповісти  начальника Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області Тетяну Михайлівну Колотілову.

Колотілова Т М.: Нині Сімейний
кодекс не визначає істотних відмін-
ностей щодо зареєстрованого і фактич-
ного шлюбу, оскільки кодексом
встановлено права на майно та на
утримання жінки та чоловіка, які не
перебувають у шлюбі між собою, такі
самі як і подружжя.

Проте, державна реєстрація шлюбу
встановлена для забезпечення стабіль-
ності відносин між жінкою та
чоловіком, охорони прав та інтересів
подружжя, їхніх дітей, а також в
інтересах держави та суспільства.
Реєстрація шлюбу - це офіційне засвід-
чення державою в особі ДРАЦСу факту
виникнення нової сім'ї,  виникнення у
чоловіка та жінки прав та обов'язків
подружжя.

Звичайно, людину не можна зобо-
в'язати у майбутньому не розривати
шлюб, але з державною реєстрацією
шлюбу чоловік та дружина беруть на
себе певні обов'язки щодо створення
сім'ї та мають узгоджувати свою
поведінку з інтересами сім'ї. Тому дер-
жава обмежує свободу громадян, зок-

рема, щодо можливості розірвати шлюб
під час вагітності дружини або до
досягнення дитиною одного року.

Крім того, спільне проживання без
державної реєстрації шлюбу впливає і
на спадкові відносини. Особа, яка
перебувала  не в зареєстрованому шлю-
бі з померлим, а лише проживала зі
спадкодавцем однією сім'єю спадкує
лише у четверту чергу і мають довести,
що проживали з померлим однією
сім'єю (вели спільне господарство, мали
спільні витрати) не менш як п'ять років.
Для визначення особи, спадкоємцем
четвертої черги необхідно звернутися
до суду. 
Кор.: Тетяно Михайлівно, жінка та
чоловік, які бажають зареєструвати
шлюб, письмову заяву повинні пода-
вати  особисто, чи це можуть зроби-
ти представники?
Колотілова Т М.: Жінка та чоловік, які
бажають зареєструвати шлюб, подають
особисто письмову заяву за встанов-
леною формою до будь-якого органу
державної реєстрації актів цивільного
стану за їхнім вибором.

Якщо жінка або чоловік не можуть
через поважні причини особисто подати
заяву про державну реєстрацію шлюбу
до органу державної реєстрації актів
цивільного стану, таку заяву, справж-
ність підписів на якій засвідчено
нотаріально, можуть подати їх
представники. Повноваження представ-
ника мають ґрунтуватись на нота-
ріально посвідченій довіреності. 

Якщо державна реєстрація шлюбу у
визначений день не відбулася, заява про
державну реєстрацію шлюбу втрачає
чинність після спливу трьох місяців від
дня її подання (стаття 28 Сімейного
кодексу України).

Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи можна
зареєструвати шлюб через представ-
ника?

Колотілова Т М.: Ні, реєстрація шлюбу
через представника не допускається.
Присутність нареченої та нареченого в
момент реєстрації їхнього шлюбу є
обов'язковою.

Шлюб,  зареєстрований  у  відсутності
нареченої  і  (або) нареченого,  вважа-
ється неукладеним. Запис про такий
шлюб у органі державної реєстрації
актів цивільного стану анулюється за
рішенням суду за заявою заінтересова-
ної особи, а також за заявою прокурора.
(ст.48 СК).

Шлюб, який визнається неукладеним,
ніяких правових наслідків для осіб, які
у ньому перебували, не породжує,
оскільки такий шлюб вважається таким,
що не існував.

Т.М., чи реєструються шлюби між
особами, які не досягли шлюбного
віку?

Колотілова Т М.:У 2012 році органами
державної реєстрації актів цивільного
стану Полтавської області зареєстро-
вано 76 шлюбів, у яких хоча б один з
подружжя не досяг шлюбного віку. Слід
зазначити, що згідно Сімейного кодексу
України шлюбний вік для чоловіків та
жінок встановлюється у 18 років. За
заявою особи, яка досягла 16 років, за
рішенням суду їй може бути надано
право на шлюб, якщо буде встановлено,
що це відповідає її інтересам.

Кор.: Тетяно Михайлівно, які  термі-
ни державної реєстрації шлюбу, після
подання  заяви нареченими, до відділу
ДРАЦС?

Колотілова Т М.: Шлюб реєструється
після спливу одного місяця від дня
подання особами заяви про державну
реєстрацію шлюбу. За наявності
поважних причин керівник органу
державної реєстрації актів цивільного
стану дозволяє державну реєстрацію
шлюбу до спливу цього строку.
У разі вагітності нареченої, народжен-

ня нею дитини, а також якщо є
безпосередня загроза для життя на-
реченої або нареченого, шлюб реєстру-
ється у день подання відповідної заяви,
або у будь-який інший день за бажан-
ням наречених протягом одного місяця
(стаття 32 Сімейного кодексу України).

Кор.: Тетяно Михайліно, а чи можна
визначений день реєстрації шлюбу
змінити?

Колотілова Т М.: Якщо громадяни, які
бажають укласти шлюб, не можуть
з'явитися з поважних причин до органу
реєстрації актів цивільного стану у
призначений для реєстрації шлюбу
день, то день реєстрації шлюбу за їх
письмовою заявою переноситься за
їхнім бажанням на інший день, про що
робиться відмітка на заяві та в журналі
обліку заяв. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, поясніть
будь ласка, чи  обов'язково реєстру-
вати шлюб у приміщенні органу
реєстрації актів цивільного стану? 

Колотілова Т М.: Реєстрація шлюбу, як
правило, проводиться в урочистій
обстановці  у приміщенні органу реєст-
рації актів цивільного стану. Проте, за
заявою наречених реєстрація шлюбу
може відбутися  за місцем їхнього
проживання, за місцем надання стаціо-
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нарної медичної допомоги або в іншому
місці, якщо вони не можуть з поважних
причин прибути до органу  державної
реєстрації актів цивільного стану.

Конкретно законодавством не наво-
диться перелік цих причин, але  це мо-
же бути хвороба нареченого або наре-
ченої, внаслідок якої конкретна  особа
повинна проходити курс  стаціонарного
лікування тощо. У цих випадках
наявність поважної причини необхідно
підтвердити документально.

Відповідно до Конституції України та
норм Кримінально-виконавчого кодексу
України, засуджені користуються усіма
правами людини і громадянина, за
винятком обмежень, визначених зако-
нами України та встановлених вироком
суду.  Зокрема, держава гарантує всім
засудженим право на шлюб.

Кор.: Тетяно Михайлівно, як зареєст-
рувати шлюб з особою, яка перебуває в
установі виконання покарань, або  у
слідчому ізоляторі?

Колотілова Т.М.: Реєстрація шлюбу із
засудженими, які перебувають в уста-
новах виконання покарань, проводиться
відділом РАЦС за місцезнаходженням
цієї установи на загальних підставах,
передбачених чинним законодавством,
тобто: 

Адміністрація установи виконання
покарань забезпечує засуджену особу
бланком заяви про державну реєстра-
цію шлюбу встановленої форми. Після
заповнення засудженим своєї частини
заяви, начальник установи виконання
покарань звіряє вказані в заяві
відомості та направляє цю заяву особі, з
якою засуджений бажає зареєструвати
шлюб. Одночасно цій особі повідомля-
ються найменування та адреса відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану, у якому буде проводитися
реєстрація шлюбу.

При погодженні  на державну
реєстрацію шлюбу із засудженим особа
заповнює отриману заяву в тій частині,
що стосується її, і подає її особисто у
відділ державної реєстрації актів
цивільного стану за місцезнаходженням
установи виконання покарань.  Якщо
особа не може через поважні причини
особисто подати заяву, вона може
надіслати її  поштою до цього відділу. 

Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану, який отримав заяву
(заяви) про державну реєстрацію
шлюбу, призначає дату та час державної
реєстрації шлюбу, про що заздалегідь
повідомляє наречених, а також адмі-
ністрацію установи виконання пока-
рань, у якій утримується засуджена
особа, яка бажає зареєструвати шлюб.  

Державна реєстрація шлюбу прово-
диться у присутності нареченого та

нареченої у приміщенні, визначеному
адміністрацією установи виконання
покарань. 

Реєстрація шлюбу з особами, щодо
яких до суду як запобіжний захід
обрано тримання під вартою, здійсню-
ється відділом РАЦС в слідчих ізоля-
торах (тюрмах) тільки з письмового
дозволу органу дізнання або суду, у
провадженні якого перебуває справа, у
тому самому порядку і за тими самими
правилами, які встановлені для установ
виконання покарань.

Кор.: Для реєстрації шлюбу за кор-
доном  необхідно підтвердження,  що
особа на даний час не перебуває в
шлюбі. Тетяно Михайлівно, куди
потрібно звертатися для отримання
такого документа?

Колотілова Т.М.: Громадяни України
для підтвердження несімейного стану з
метою реєстрації  шлюбу в іншій дер-
жаві подають заяву, засвідчену
нотаріально, у якій особа повідомляє
про себе, що вона ніколи не перебувала
у шлюбі, або про те, що вона раніше
перебувала у шлюбі,  але зараз  її шлюб
припинено, та належним чином
легалізовано, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
Тобто громадянці потрібно  звернутися

до нотаріуса.

Кор.: У сімейному законодавстві
зустрічається таке поняття як "не-
дійсний шлюб". Тетяно Михайлівно,
поясніть будь ласка, в яких випадках
зареєстрований шлюб буде вважа-
тися  недійсним?

Колотілова. Т.М.: Недійсним є шлюб: 
1) зареєстрований з особою, яка
одночасно перебуває в іншому зареєст-
рованому шлюбі;
2)   зареєстрований  між  особами,  які  є
родичами  прямої  лінії споріднення,  а
також між рідними братом і сестрою; 
3) зареєстрований з особою,  яка  визна-
на недієздатною. 

За заявою заінтересованої особи орган
державної реєстрації актів  цивільного
стану   анулює   актовий   запис   про
шлюб, зареєстрований  із  зазначеними
особами.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи потріб-
но звертатися до суду, щоб визнати
шлюб недійсним?

Колотілова Т.М.: Шлюб  визнається
недійсним за рішенням суду, якщо він
був зареєстрований: 
-    без вільної згоди жінки або чоловіка; 
-   у разі його фіктивності, тобто  якщо
шлюб укладено без  наміру  створення
сім'ї  та  набуття прав та обов'язків

Дружина вирішила

народжувати

дома. Моя мати

відмовляє нас від цього,

оскільки, як вона каже,

виникнуть проблеми 

із реєстрацією народження

дитини. Чи дійсно реєстрація

нашої дитини буде мати якісь

особливості?

м. Потава

З 15 січня 2013 року набрав чинності

новий Порядок підтвердження факту

народження дитини поза закладом

охорони здоров'я. 

Тепер, щоб зареєструвати малюків,

які з'явилися на світ не в пологових

будинках, факт їхнього народження

має підтвердити медична консульта-

ційна комісія: у разі коли медичним

закладом не проводився огляд жінки та

дитини. 

Комісія розглядає це питання за

письмовою заявою жінки, яка наро-

дила дитину, або її чоловіка, родичів

чи представника служби у справах

дітей. 

Батькам окрім письмової заяви, не

пізніше одного тижня з дня народжен-

ня такого малюка необхідно подати

комісії: паспорт або інший документ,

що посвідчує особу, обмінну карту

пологового будинку або відділення чи

виписку з медичної карти, також

результати аналізів, ультразвукового

дослідження, проведених під час

вагітності, копію картки виклику

швидкої допомоги, крім того - довідку

про генетичну спорідненість між жін-

кою та дитиною, медичну довідку

лікарсько-консультативної комісії про

огляд немовляти та довідку  про огляд

жінки для підтвердження факту

нещодавніх пологів. 

Після підтвердження комісією факту

народження дитини заклад охорони

здоров'я, під наглядом якого перебуває

немовля, видає заявникові медичну

довідку,  яка є підставою для прове-

дення державної реєстрації народжен-

ня дитини в органах державної реєст-

рації актів цивільного стану.

Матеріали 

підготовлено спеціалістами 

ГУЮ у Полтавській області
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подружжя. 
Шлюб  може бути визнаний недійсним

за рішенням суду,  якщо він був
зареєстрований: 
1)  між усиновлювачем та усиновленою
ним дитиною   (відповідно до статті 26
СК шлюб між усиновлювачем та
усиновленою ним дитиною може бути
зареєстровано лише у разі скасування
усиновлення). 
2)  якщо він був зареєстрований  між
двоюрідними братом та сестрою;  між
тіткою, дядьком та племінником,
племінницею; 
3) якщо шлюб зареєстровано з особою,
яка приховала свою тяжку хворобу  або
хворобу, небезпечну для другого з
подружжя і (або) їхніх нащадків; 
4) якщо шлюб зареєстровано з  особою,
яка  не  досягла  шлюбного віку і якій не
було надано права на шлюб. 

При вирішенні справи про визнання
шлюбу недійсним суд бере до  уваги,
наскільки цим шлюбом порушені права
та інтереси особи, тривалість спільного
проживання подружжя,  характер їхніх
взаємин, а також інші обставини, що
мають істотне значення. 

Шлюб  не  може  бути  визнаний
недійсним у разі вагітності дружини або
народження дитини  (у осіб,  зазначених
пунктами 1, 2, 4),  або якщо той,  хто не
досяг шлюбного віку, досяг його або
йому було надано право на шлюб. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а хто має
право звернутися  до  суду  з  позовом
про визнання шлюбу недійсним? 

Колотілова Т. М.:  Право  на  звер-
нення  до суду з позовом про визнання
шлюбу недійсним мають  дружина  або
чоловік,  інші  особи,  права  яких пору-
шені  у  зв'язку  з реєстрацією цього
шлюбу,  батьки,  опікун, піклувальник
дитини,  опікун недієздатної особи,
прокурор,  орган опіки  та  піклування,
якщо  захисту потребують права та
інтереси дитини,  особи,  яка визнана
недієздатною, або особи, дієздатність
якої обмежена. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а які
правові наслідки виникають у випадку
визнання шлюбу недійсним?

Колотілова Т. М.: Наслідки визнання
шлюбу недійсним корінним чином
відрізняються від наслідків, які
настають після розлучення. Головна
відмінність полягає в тому, що при
розлученні взаємні права і обов'язки
подружжя припиняються з моменту
розірвання шлюбу. 

А при визнання шлюбу недійсним
припиняються права та обов'язки
подружжя з моменту укладення шлюбу.

Якщо  протягом  недійсного шлюбу

особи набули майно,  воно вважається
таким, що належить їм на праві
спільної часткової власності. 

Розмір часток кожного з них виз-
начається відповідно до їхньої участі у
придбанні цього майна своєю працею та
коштами. 

Якщо особа одержувала аліменти від
того, з ким була в недійсному шлюбі,
сума сплачених аліментів вважається
такою,  що одержана без достатньої
правової підстави, і підлягає повер-
ненню відповідно до Цивільного ко-
дексу України, але не більш як за
останні три роки. 

Особа,  яка поселилася у житлове
приміщення іншої особи у зв'язку  з
реєстрацією з нею недійсного шлюбу,
не набуває права на проживання у
ньому і може бути виселена. 

Особа,  яка  у  зв'язку  з  реєстрацією
недійсного  шлюбу змінила   своє  пріз-
вище,  вважається  такою,  що  імену-
ється  цим прізвищем без достатньої
правової підстави. 

Якщо подружжя укладали шлюбний
договір, то після визнання шлюбу
недійсним він буде вважатися нікчем-
ним з моменту його укладення. Для
подружжя це буде означати, що їх
договір не мав ніяких юридичних
наслідків. Якщо за умовами договору,
подружжя отримало що-небудь один від
одного, вони зобов'язані будуть повер-
нути отримане, а якщо зробити це в
натурі неможливо, потрібно відшко-
дувати вартість цього майна в грошо-
вому еквіваленті.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а якщо
особа  не  знала  про перешкоди до
реєстрації шлюбу, як бути в таких
випадках?

Колотілова Т.М.: Якщо особа  не  знала
і  не могла знати про перешкоди до
реєстрації шлюбу, вона має право: 

1) на поділ майна,  набутого у
недійсному шлюбі,  як спільної сумісної
власності подружжя; 
2) на   проживання   у   житловому  при-
міщенні,  в  яке  вона поселилася у зв'яз-
ку з недійсним шлюбом; 
3) на аліменти у випадках, передба-
чених СК;
4) на прізвище, яке вона обрала при
реєстрації шлюбу. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, у недійсно-
му шлюбі може народитися дитина.
Чи вплине недійсний шлюб батьків на
правовий статус  дитини? 

Колотілова Т. М.: Недійсність шлюбу
не впливає на обсяг  взаємних  прав  та
обов'язків батьків і дитини, яка
народилася у цьому шлюбі. 

Ми з дружиною

кілька років тому

розлучилися. 

У шлюбі в нас народився син,

який проживає з матір'ю.

Зараз колишня дружина не

хоче, щоб я бачився із сином.

Чи можна її змусити надати

мені можливість бачитись із

сином та чи передбачені якісь

санкції у разі перешкоджання

зустрічі з дитиною?

м. Полтава

Відповідно до Закону України "Про
охорону дитинства" дитина, яка
проживає окремо від батьків або одно-
го з них, має право на підтримання з
ними регулярних особистих стосунків
і прямих контактів (ст. 15).

Батьки, які проживають окремо від
дитини, зобов'язані брати участь у її
вихованні і мають право спілкуватися з
нею, якщо судом визнано, що таке
спілкування не перешкоджатиме нор-
мальному вихованню дитини.

У разі коли батьки не можуть дійти
згоди щодо участі одного з батьків,
який проживає окремо, у вихованні ди-
тини, порядок такої участі визна-
чається органами опіки та піклування
виходячи з інтересів дитини. 

Відповідно до Сімейного кодексу
України, якщо той із батьків, з ким
проживає дитина, чинить перешкоди
тому з батьків, хто проживає окремо, у
спілкуванні з дитиною та у її вихован-
ні, зокрема якщо він ухиляється від
виконання рішення органу опіки та
піклування, другий із батьків має
право звернутися до суду з позовом
про усунення цих перешкод (ст. 159). 

Суд визначає способи участі одного
з батьків у вихованні дитини (періо-
дичні чи систематичні побачення,
можливість спільного відпочинку, від-
відування дитиною місця його прожи-
вання тощо), місце та час їхнього
спілкування.

У окремих випадках, якщо це
викликано інтересами дитини, суд
може обумовити побачення з дитиною
у присутності іншої особи.

У разі ухилення від виконання
рішення суду особою, з якою проживає
дитина, суд за заявою того з батьків,
хто проживає окремо, може передати
дитину для проживання з ним.

Особа, яка ухиляється від виконання
рішення суду, зобов'язана відшкоду-
вати матеріальну та моральну шкоду,
завдану тому з батьків, хто проживає
окремо від дитини.

Матеріали 
підготовлено спеціалістами 

ГУЮ у Полтавській області
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Наказом Президента України від 06

квітня 2011 року за № 395 затверджене

Положення про Міністерство юстиції

України, яким його визначено головним

органом з формування та забезпечення

державної політики у сфері банкрутст-

ва.

Відповідно до Положення про Головні

управління юстиції Міністерства юсти-

ції України в Автономній Республіці

Крим, в областях, містах Києві та

Севастополі, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

23.06.2011 № 1707/5, у складі Голов-

ного управління юстиції у Полтавській

області створено відділ з питань

банкрутства.

Основним завданням відділу є

забезпечення реалізації покладеного на

Головне управління юстиції завдання

щодо реалізації державної політики з

питань банкрутства. 

Відділ відповідно до покладених на

нього завдань:

- сприяє створенню організаційних,

економічних та інших умов, необхідних

для реалізації процедур відновлення

платоспроможності боржника або виз-

нання його банкрутом, у тому числі

процедур банкрутства державних

підприємств та підприємств, у

статутному капіталі  яких частка дер-

жавної власності перевищує п'ятдесят

відсотків;

- готує на запит суду, прокуратури або

іншого уповноваженого органу виснов-

ки про наявність ознак фіктивного

банкрутства, доведення до банкрутства,

приховування стійкої фінансової

неспроможності, незаконних дій у разі

банкрутства;

- забезпечує за дорученням Міністерст-

ва юстиції України супроводження

провадження у справі про банкрутство

державних підприємств та підприємств,

у статутному фонді яких частка держав-

ної власності перевищує п'ятдесят

відсотків;

- організовує  проведення аналізу

фінансово-господарського стану суб'єк-

тів господарювання щодо наявності

ознак фіктивного банкрутства, дове-

дення до банкрутства, приховування

стійкої фінансової неспроможності,

незаконних дій у разі банкрутства при

порушенні проваджень у справах про

банкрутство державних підприємств і

підприємств, у статутному капіталі

яких частка державної власності

перевищує п'ятдесят відсотків;

- здійснює за дорученням Міністерства

юстиції України контроль за діяльністю

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією, ліквіда-

торів). Контроль за діяльністю арбіт-

ражних керуючих здійснюється шляхом

проведення планових і позапланових

перевірок згідно Порядку контролю за

діяльністю арбітражних керуючих (роз-

порядників майна, керуючих санацією,

ліквідаторів), затверджених наказом

Міністерства юстиції України

18.01.2013р. № 113/5 і Порядку конт-

ролю за додержанням Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією, ліквідато-

рів), затвердженого наказом Мініс-

терства юстиції України 14.10.2011р. 

№ 3177/5;

- забезпечує формування Єдиного

реєстру підприємств, щодо яких  пору-

шено провадження у справі про бан-

крутство, та видає довідки з цього

Єдиного реєстру за запитами фізичних і

юридичних осіб. Вказаний напрям ро-

боти здійснюється на підставі Поло-

ження про Єдиний реєстр підприємств,

щодо яких порушено провадження у

справі про банкрутство, затвердженого

наказом Міністерства юстиції України

15.09.2011р. № 3018/5 (в редакції наказу

Міністерства юстиції України

18.01.2013р. №131/5) і наказу Голов-

ного управління юстиції у Полтавській

області 21.01.2013р. №13/4 "Про роботу

з Єдиним реєстром підприємств, щодо

яких порушено провадження у справі

про банкрутство".

Внесення відомостей до Єдиного

реєстру підприємств щодо боржників

здійснюється відповідно до інформації,

наданої арбітражними керуючими за

формами, затвердженими Міністерст-

вом юстиції України, та отриманої із

судових рішень у справі про банкрутст-

во, та інших документів.

Відомості з Єдиного реєстру підпри-

ємств надаються у вигляді інформацій-

них довідок за письмовим запитом

юридичної особи або фізичної особи -

підприємця про отримання відносно

нього відповідної інформації;

- бере участь в організації підготовки

осіб, які мають намір здійснювати ді-

яльність арбітражного керуючого (роз-

порядника майна, керуючого санацією,

ліквідатора), і у підвищенні кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією, лікві-

даторів). 

Вказане повноваження здійснюється

згідно Положення про систему підго-

товки і перепідготовки осіб, які мають

намір здійснювати діяльність арбітраж-

ного керуючого (розпорядника майна,

керуючого санацією, ліквіда-торів), та

підвищення кваліфікації і перепідго-

товки арбітражних керуючих (розпо-

рядників майна, керуючих санацією,

ліквідаторів), затвердженого наказом

Міністерства юстиції України

27.12.2012 р. №1973/5.

Ознайомитися з чинною нормативно

- правовою базою, що регулює питання

банкрутства, можна на сайті Головного

управління юстиції у Полтавській

області http://www.just.gov.ua у розділі

"Напрямки діяльності управління". У

цьому ж розділі розміщений графік

видачі довідок з Єдиного реєстру

підприємств, щодо яких порушено

провадження у справі про банкрутство.

Контакти відділу з питань банкрутства: 

Начальник відділу - 

Сластьоненко Петро Васильович

телефон: 56-92-91;

Спеціалісти відділу: 56-92-89;

Адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Жовтнева, 45 (к.к.313, 316);

Електронна адреса:  

predstavguu@ukrpost.ua.

Відділ з питань банкрутства 

ГУЮ у Полтавській області

Напрями діяльності відділу з питань банкрутства 
Головного управління юстиції у Полтавській області



Правовий вісник
7

25  лютого 2013 року Гаряча тема

Представництво сторін
у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 9 Закону України
"Про виконавче провадження" сторо-
ни можуть реалізовувати  свої  права  і
обов'язки  у виконавчому проваджен-
ні самостійно або через представ-
ників. Особиста участь фізичної  осо-
би  у  виконавчому  провадженні  не 
позбавляє її права мати представника,
крім випадку,  коли боржник згідно з
рішенням зобов'язаний вчинити певні
дії особисто. Стосовно неповнолітніх
та осіб, що визнані  судом  недієздат-
ними, то вони реалізують свої   права
та  виконують  обов'язки,  пов'язані  з
виконавчим провадженням, відпо-
відно до вимог вищезазначеного за-
кону. У разі якщо  стороною  виконав-
чого  провадження  є  особа, визнана
судом  безвісно  відсутньою,  держав-
ний  виконавець своєю постановою
залучає до участі у виконавчому
провадженні особу,  яка є опікуном її
майна. 

Участь    юридичних   осіб   у   вико-
навчому   провадженні здійснюється
їх керівниками чи органами, поса-
довими особами,  які діють   у   межах
повно-важень,  наданих  їм  законом,
або  через представників юридичної
особи. 

Проте не слід забувати, що повно-
важення представника   повинні   бути
підтверджені довіреністю, виданою і
оформленою відповідно до вимог за-
кону. Повноваження адвоката як
представника можуть також посвідчу-
ватися  ордером,  дорученням    орга-
ну  (установи), уповноваженого  зако-
ном  на надання безоплатної правової
допомоги, або договором про надання
правової допомоги. До ордера обо-
в'язково додається  витяг  з  договору,
в  якому зазначаються повноваження
адвоката  як  представника  або  обме-
ження  його  прав на вчинення окре-
мих дій як представника сторони ви-
конавчого провадження. Витяг зас-
відчується підписом сторін договору.

Документи, що посвідчують повно-
важення представників, повинні бути
оформлені відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Оригінали документів, або належ-
ним чином засвідчені їх копії приєд-
нуються до матеріалів виконавчого
провадження.

Після пересвідчення наявності у
представника належним чином
оформленої довіреності оригінал

такої довіреності у разі потреби
повертається представникові сторони
виконавчого провадження.

У випадку реалізації стороною вико-

навчого провадження права на пре-

д'явлення виконавчого документа на

виконання, подання заяви про повер-

нення без виконання виконавчого до-

кумента, оскарження дій державного

виконавця та інших посадових осіб

органів ДВС, отримання присудже-

ного майна чи стягнутих сум через

представника державний виконавець

перевіряє, чи обумовлені у дові-

реності повноваження представника

на здійснення таких дій.

Обмеження повноважень представ-

ника на вчинення певної виконавчої

дії мають бути застережені у виданій

йому довіреності.

Сторона виконавчого провадження

(її представник) може знайомитися з

матеріалами виконавчого проваджен-

ня у відповідному органі ДВС у

спеціально визначений для прийому

громадян час і в тому обсязі, в якому

вона бажає, за усним клопотанням до

державного виконавця.

За бажанням сторони виконавчого

провадження (її представника) озна-

йомитись із матеріалами виконавчого

провадження в інший час виконавче

провадження надається їй для

ознайомлення на підставі письмової

заяви, в якій зазначаються бажана да-

та та час ознайомлення, за резолю-

цією начальника відділу, якому безпо-

середньо підпорядкований державний

виконавець.

Ознайомлення з матеріалами вико-

навчого провадження здійснюється в

приміщенні органу ДВС та у присут-

ності державного виконавця, про що у

виконавчому провадженні робиться

відмітка із зазначенням дати ознайом-

лення та особи, яка ознайомилася з

матеріалами виконавчого проваджен-

ня.

Сторона  виконавчого провадження

має право робити копії з документів

виконавчого провадження, виписки з

них. Вилучення з матеріалів виконав-

чого провадження будь-яких доку-

ментів не допускається.

Державний виконавець                                                                                      

ВДВС Диканського РУЮ

О.І. Яременко

Під час переїзду ми

загубили медичне

свідоцтво про народження

нашого сина. Вже отримали

дублікат, проте хвилюємося чи

не виникнуть проблеми 

із реєстрацію народження

нашого сина.

м. Полтава

Слід звернути особливу увагу на

реєстрацію  народження дитини у   разі

подання   до  органу  державної  реєст-

рації  актів цивільного  стану  дубліката

медичного  свідоцтва  про народження.

В такому випадку  державна  реєстрація

народження  здійснюється  після пере-

вірки за даними,  вказаними  в  цьому

документі, факту проведення державної

реєстрації  народження  за  місцем  на-

родження  дитини,  за місцем прожи-

вання  батьків  дитини  на  момент її на-

родження. 

Відсутність актового  запису  про

народження підтверджується повним

витягом з Державного реєстру актів

цивільного стану громадян про

відсутність актового запису цивільного

стану за формою, наведеною у додатку

24 до  Інструкції з ведення Державного

реєстру актів цивільного стану

громадян.

То ж нічого страшного немає, якщо

ви випадкового втратили оригінал

лікарського свідоцтва про народження,

державна реєстрація народження вашої

дитини відбудеться, але  після здійс-

нення відповідних перевірок і займе

деяких час.

Тому слід відповідально відноситися

до будь-яких документів, з якими по-

в'язано виникнення, припинення чи

зміна  певних юридичних фактів.

Матеріали 

підготовлено спеціалістами 

ГУЮ у Полтавській області



Правовий вісник
8

25  лютого 2013 рокуУДВС - інформує

Витрати органів державної виконавчої
служби на організацію та проведення
виконавчих дій щодо забезпечення
примусового виконання рішень є
витратами виконавчогопровадження. 

Витрати виконавчого провадження
здійснюються за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України та коштів
виконавчого провадження, які вико-
ристовуються у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. 

Кошти виконавчого провадження
складаються з: коштів виконавчого
збору, стягнутого з боржника; аван-
сового внеску стягувачів на проведення
виконавчих дій; стягнутих з боржника
витрат на проведення виконавчих дій;
інших надходжень, що не суперечать
законодавству. До витрат на організацію
та проведення виконавчих дій належать
кошти, витрачені на:  

1) перевезення, зберігання і реалізацію
майна боржника;  

2) оплату праці експертів, перекладачів
та інших осіб, залучених у встанов-
леному порядку до провадження
виконавчих дій;  

3) поштовий переказ стягувачеві стяг-
нених аліментних сум; 

4) розшук боржника, його майна або
розшук дитини; 

5) оголошення в засобах масової
інформації; 

6)виготовлення та пересилення доку-
ментів виконавчого провадження, ве-
дення Єдиного державного реєстру
виконавчих проваджень. 

7) інші необхідні витрати для забез-
печення належної організації виконання
рішень органами державної виконавчої
служби. 

Про стягнення з боржника витрат,
пов'язаних з організацією та проведен-
ням виконавчих дій, державний вико-
навець виносить постанову, яка
затверджується начальником відпо-
відного відділу державної виконавчої
служби. Постанова про стягнення з
боржника витрат, пов'язаних з органі-
зацією та проведенням виконавчих дій,
може бути оскаржена сторонами до
суду у 10-денний строк. Авансування
витрат на організацію та проведення

виконавчих дій. З метою забезпечення
провадження виконавчих дій стягувач
може за погодженням з державним
виконавцем внести  на  відповідний
рахунок органу державної виконавчої
служби певну грошову суму для здійс-
нення необхідних витрат або покриття
їх частини, якщо інше не передбачено
цим Законом. Після  завершення вико-
навчого провадження авансовий внесок
повністю повертається стягувачу,  якщо
інше  не  передбачено  цим Законом.

Виконавчий збір 

та порядок його стягнення

Якщо не закінчився строк пред'явлен-
ня виконавчого документа до виконан-
ня, він відповідає вимогам, передбаче-
ним ЗУ "Про виконавче провадження", і
пред'явлений до виконання до відпо-
відного органу державної виконавчої
служби державний виконавець зобо-
в'язаний прийняти його до виконання і
відкрити виконавче провадження. Про-
тягом трьох робочих днів з дня
надходження до нього виконавчого
документа він виносить постанову про
відкриття виконавчого провадження. У
цій постанові державний виконавець
вказує про необхідність боржнику
самостійно виконати рішення у строк
до семи днів з моменту винесення
постанови (у разі виконання рішення
про примусове виселення боржника - у
строк до п'ятнадцяти днів) та зазначає,
що у разі ненадання боржником доку-
ментального підтвердження виконання
рішення буде розпочате примусове
виконання цього рішення із стягненням
з боржника виконавчого збору і вит-рат,
пов'язаних з організацією та прове-
денням виконавчих дій. 

Якщо ж боржником рішення у
вищевказаний строк все-таки не
виконано, постановою державного ви-
конавця з боржника стягується вико-
навчий збір у розмірі 10 відсотків
суми,що підлягає стягненню, або
вартості майна боржника, що підлягає
передачі стягувачу за виконавчим
документом. 

У разі невиконання боржником у той
самий строк рішення немайнового
характеру виконавчий збір стягується в
розмірі сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з боржника
- фізичної особи і в розмірі вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з боржника - юридичної
особи. 

Окремо хотілося б зупинитися на
тому, коли боржник самостійно виконує
рішення, зокрема шляхом перераху-
вання коштів безпосередньо на рахунок
стягувача, але вже після настання
строку його примусового виконання. У
таких випадках , відповідно до ЗУ "Про
виконавче провадження" (редакцiя вiд
08.03.2011) виконавчий збір все рівно
стягується з боржника у зазначених
вище розмірах, так само як і у разі
повернення виконавчого документа без
виконання за письмовою заявою стягу-
вача. 

Виконавчий збір не стягується за
виконавчими документами про
конфіскацію майна, стягнення періо-
дичних платежів, стягнення вико-
навчого збору, накладення арешту на
майно для забезпечення позовних
вимог, відшкодування витрат, пов'яза-
них з організацією та проведенням
виконавчих дій, і стягнення штрафів,
накладених відповідно до вимог Закону.
Постанова про стягнення виконавчого
збору виноситься при першому
надходженні виконавчого документа
державному виконавцю. 

При наступних пред'явленнях до
виконання виконавчого документа
державному виконавцеві виконавчий
збір стягується в частині, що не була
стягнута при попередньому виконанні. 

У разі якщо стягнутої з боржника
суми недостатньо для задоволення в
повному обсязі вимог стягувача,
виконавчий збір сплачується пропор-
ційно до стягнутої суми. 

У разі закінчення виконавчого
провадження у зв'язку із скасуванням
рішення, що підлягало виконанню на
основі виконавчого документа, вико-
навчий збір повертається боржникові. 

У разі завершення виконавчого
провадження з виконання рішення
немайнового характеру та в разі закін-
чення виконавчого провадження з
підстав, передбачених статтею 49 цього
Закону, якщо виконавчий збір не стяг-
нуто, державний виконавець не пізніше
наступного робочого дня після завер-
шення (закінчення) такого виконавчого
провадження відкриває виконавче про-
вадження за постановою про стягнення
виконавчого збору.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю 
за виконанням  рішень 

УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.П. Данилевська  

Витрати виконавчого провадження. Виконавчий збір,
авансування витрат на виконавче провадження
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Умови і порядок виконання рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підля-
гають примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному по-
рядку, визначає Закон України "Про
виконавче провадження" (далі Закон).

Статтею 30 Закону встановлено, що
державний виконавець по рішеннях
суду немайнового характеру повинен
провести виконавчі дії у двомісячний
термін, а по інших виконавчих доку-
ментах - протягом шести місяців з дня
винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження.

Разом з тим, слід розмежовувати
строки в органах державної виконавчої
служби та строки проведення вико-
навчих дій.

Державний виконавець провадить
виконавчі дії з виконання рішення до
завершення виконавчого провадження
у встановленому Законом порядку, а са-
ме:
-  закінчення виконавчого провадження
- згідно із статтею 49 Закону;
- повернення виконавчого документа
стягувачу - згідно із статтею 47 Закону;
- повернення виконавчого документа
до суду чи іншого органу , який його
видав, згідно із статтею 48 Закону.

Строк здійснення виконавчого про-
вадження не включає час відкладення
провадження виконавчих дій або
зупинення виконавчого провадження
на період проведення експертизи чи
оцінки майна, виготовлення технічної
документації на майно, реалізації май-
на боржника, час перебування вико-
навчого документа на виконанні в
адміністрації підприємства, установи
чи організації, фізичної особи, фізич-
ної особи - підприємця, які здійснюють
відрахування із заробітної плати, пенсії
та інших доходів боржника.

Строк перебування виконавчого
документа може бути продовжено до
10 днів  за наявності обставин, що пе-
решкоджають провадженню виконав-
чих дій або несвоєчасного одержання
сторонами документів виконавчого
провадження, внаслідок чого вони були
позбавлені можливості використати
надані їм Законом права, шляхом ви-
несення  державним виконавцем за
заявою стягувача або за заявою борж-
ника, або з власної ініціативи відпо-
відної постанови, що визначено ст. 35
Закону.

Крім того, наявні і інші визначені
Законом обставини, які передбачають
особливе обчислення строку здійснен-
ня виконавчого провадження, а саме:
по зведеному виконавчому проваджен-
ні строк перебування виконавчого до-
кумента на виконанні обчислюється з
моменту приєднання до такого про-
вадження останнього виконавчого до-
кумента.

Крім того, Закон містить таке
поняття, як негайне виконання та

визначає, що негайному виконанню
підлягають рішення про стягнення
аліментів; про стягнення заробітної
плати в межах платежів, вирахуваних
за один місяць, а також про стягнення
усієї суми боргу по цих виплатах, якщо
рішенням передбачено її негайне
стягнення; про поновлення на роботі
чи на попередній посаді незаконно
звільненого або переведеного праців-
ника; в інших випадках, якщо негайне
виконання передбачено законом і про
це зазначено у виконавчому документі. 
Разом з цим, Законом, яким в своїй
роботі керується державний викона-
вець при виконанні рішень, встанов-
лено, що негайне виконання полягає в
тому, щоб державний виконавець не
пізніше наступного дня після надхо-
дження до нього виконавчого доку-
мента виніс постанову про відкриття
виконавчого провадження, а подальші
виконавчі дії будуть проводитись у
порядку, встановленому Законом. 

Слід зазначити, що виконавчі дії по
стягненню періодичних платежів, ре-
гресних сум, аліментів перебувають на
виконанні в органах державної вико-
навчої служби протягом часу, визна-
ченого виконавчим документом. Тобто,
такі виконавчі документи можуть пе-
ребувати на виконанні понад рік і біль-
ше і це не буде порушенням строків
здійснення виконавчого провадження.
Наприклад, у виконавчому документі
вказано стягувати аліменти до досяг-
нення дитиною повноліття, а рішення
пред'явлено до примусового виконан-
ня, коли дитині виповнився рік, то
такий виконавчий документ буде пере-
бувати на виконанні в органі державної
виконавчої служби сімнадцять років
тощо. 

З огляду на викладене, виконавчі
документи, видані на підставі рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), можуть перебувати на виконанні
в органах державної виконавчої служ-
би по рішеннях немайнового характеру
два місяці, а по інших рішеннях - шість
місяців, та до цього терміну додається
час, на який виконавче провадження
було зупинено, час, на який виконавчі
дії відкладалися, та час, протягом якого
проводилась реалізація арештованого
майна боржника. 

У загальній сукупності виконавчий
документ може перебувати в органах
державної виконавчої служби рік і
більше, але виконавчі дії повинні бути
проведені протягом двох або шести мі-
сяців, як встановлено Законом, а ви-
ключенням є строки вчинення вико-
навчих дій по виконанню рішень про
стягнення аліментів і періодичних
платежів.

Завідувач 
сектору аналітики та статистики 

Управління ДВС ГУЮ 
у Полтавській області

О.Ю. Дрозд

Строки здійснення 
виконавчого провадження

Які загальні умови
виконання рішень,
за якими боржник

зобов'язаний особисто вчини-
ти певні дії або утриматися
від їх вчинення ?

Після  відкриття  виконавчого
провадження  за  виконавчим докумен-
том,   що   зобов'язує   боржника  вчи-
нити  певні  дії  або утриматися  від  їх
вчинення,  державний  виконавець
перевіряє виконання рішення не  піз-
ніше  ніж  на  наступний  день  після
закінчення строку,  встановленого час-
тиною другою статті 25  Закону Украї-
ни "Про виконавче провадження"  для
самостійного виконання рішення.
Якщо рішення підлягає негайному
виконанню,  його  виконання  переві-
ряється  не  пізніше наступного робо-
чого дня після відкриття виконавчого
провадження. 

У  разі  невиконання  зазначених
вимог без поважних причин держав-
ний виконавець накладає  на  борж-
ника  штраф  відповідно  до статті  89
Закону України "Про виконавче
провадження" і не пізніше п'яти ро-
бочих днів з дня його накладення
повторно перевіряє стан виконання
рішення. 

Якщо рішення не виконано і вико-
нання може бути проведено  без участі
боржника, державний виконавець
організовує  виконання  відповідно  до
повноважень,  наданих  йому  законом,
та  вносить подання  (повідомлення)
правоохоронним органам  для  притяг-
нення боржника до відповідальності
згідно  із  законом.  При  цьому  на бор-
жника  повторно  накладається  штраф
у порядку,  встановленому статтею 89
Закону України "Про виконавче про-
вадження". 

У  разі  якщо  виконати  рішення   без
участі боржника неможливо,
державний   виконавець  накладає  на
боржника  штраф відповідно  до  статті
89 Закону України "Про виконавче
провадження" та вносить подання
(повідомлення) правоохоронним орга-
нам для притягнення боржника до
відповідальності згідно із законом,
після чого виносить постанову про
закінчення виконавчого провадження,
яка затверджується начальником від-
ділу, якому безпосередньо підпо-
рядкований державний виконавець, і
повертає виконавчий документ до  суду
чи іншого органу (посадової особи),
що його видав. 

Державний  виконавець  під час
виконання  рішення про заборону
вчиняти  певні дії або про утримання
від вчинення певних дій  доводить  до
відома боржника  резолютивну  части-
ну такого рішення,  про  що  складає
відповідний акт.  Після складення акта
виноситься постанова про закінчення
виконавчого провадження. 

Начальник ВДВС 
Диканського РУЮ

С.М. Усатий
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Вдосконалення правового регулювання,
створення та діяльності громадських об’єднань 

19 квітня 2012 року набрав чинності
Закон України "Про громадські об'єд-
нання", прийнятий Верховною Радою
України 22 березня 2012 року (далі -
Закон), який поширюється на суспільні
відносини у сфері утворення, реєст-
рації, діяльності та припинення діяль-
ності громадських об'єднань в Україні.

Цей Закон набув чинності із 1 січня
2013 року, з цього ж дня втратив свою
дію Закон України "Про об'єднання
громадян" № 2460-XII від 16.06.1992р.
(далі - Закон "Про об'єднання громадян"
1992 року).

Загалом, необхідність прийняття
нового Закону зумовлена рекомен-
дацією Парламентської Асамблеї Ради
Європи, що викладена у підпункті 7.5.1
Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) "Функціо-
нування демократичних інституцій в
Україні", відповідно до якого ПАРЄ
зверталась із проханням прискорити
ухвалення нового закону про гро-
мадські організації в Україні для
усунення недоліків існуючого зако-
нодавства про недержавні організації.

Відповідно до положень ст.1 Закону
метою створення громадського об'єд-
нання є здійснення та захист прав і сво-
бод, задоволення суспільних, зокрема
економічних, соціальних, культурних,
екологічних, та інших інтересів. За
організаційно-правовою формою гро-
мадські об'єднання поділяються на
громадські організації або громадські
спілки.

Відповідно до ч.3 статті 7 Закону
засновниками громадського об'єднання
можуть бути 2 особи, коли раніше була
вимога про те, що мінімальна кількість
засновників громадської організації - 3
особи.

На відміну від статті 13 Закону "Про
об'єднання громадян" 1992 року, стаття
11 новоприйнятого Закону розширює
перелік відомостей, які повинні бути
включені до статуту. Зокрема, положен-
ня Статуту тепер повинні регулювати
серед іншого і:
- повноваження керівника, вищого
органу управління, інших органів
управління (далі - керівні органи) гро-
мадського об'єднання, порядок їх фор-
мування та зміни складу, термін пов-
новажень, а також, для громадських
об'єднань, що не мають статусу юри-
дичної особи, - порядок визначення
особи, уповноваженої представляти
громадське об'єднання, та її заміни;
- періодичність засідань і процедуру
прийняття рішень керівними органами
громадського об'єднання, у тому числі
шляхом використання засобів зв'язку;
- порядок звітування керівних органів

громадського об'єднання перед його
членами (учасниками);
- порядок оскарження рішень, дій,
бездіяльності керівних органів гро-
мадського об'єднання та розгляду скарг.
Стаття 16 Закону "Про об'єднання
громадян" 1992 року встановлювала, як
підставу для відмови у реєстрації об'єд-
нанню громадян, суперечність назви чи
статутного або інших документів ви-
могам законодавства України. Нато-
мість, у ч.10 ст.12 Закону нормотворцем
встановлено чіткий та вичерпний
перелік підстав для відмови у реєстрації
громадського об'єднання, а саме: наяв-
ність у статуті та рішеннях, відоб-
ражених у протоколі про утворення
громадського об'єднання, положень, що
не відповідають Конституції України,
статті 4 Закону ("Обмеження щодо
утворення і діяльності громадських
об'єднань"); та порушення вимог статей
7 ("Засновники громадського об'єднан-
ня"), 10 ("Найменування громадського
об'єднання") цього Закону.

Варто відзначити, як позитивне,
положення ст.21 Закону ("Права гро-
мадських об'єднань"), яким перед-
бачено право громадських об'єднань
звертатися до органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових і службових осіб
з пропозиціями (зауваженнями), зая-
вами (клопотаннями), скаргами, що
відповідає ст.40 Конституції України.
Доречно також додатково вказати, що
порядок розгляду таких звернень
громадських організацій регулюється
чинним законодавством України про
звернення громадян (зокрема, Законом
України "Про звернення громадян", дія
якого повинна поширюватися, як на
окремих громадян, так і на громадські
об'єднання).

Новим Законом передбачено такі
нововведення у сфері діяльності гро-
мадських об'єднань:
- знижено вік для засновників моло-
діжної громадської організації - з 15
років (Закон 1992 року) до 14 років;
- закріплено право юридичних осіб
приватного права бути засновниками
громадських об'єднань, утворених у
формі громадських спілок;
- за громадськими об'єднаннями зі
статусом юридичної особи закріплено
право на здійснення підприємницької
діяльності безпосередньо, якщо це
передбачено статутом громадського
об'єднання, або через створені в по-
рядку, передбаченому законом, юри-
дичні особи (товариства, підпри-
ємства), якщо така діяльність відпо-

відає меті (цілям) громадського об'єд-
нання та сприяє її досягненню;
- більш детальне врегульовано порядок
утворення громадської організації,
встановлено вимоги до протоколу
установчих зборів;
- більш детально врегульовано про-
цедуру реєстрації громадських органі-
зацій та відмови у такій, в т.ч. встанов-
лено на нормативному рівні строк
розгляду документів для реєстрації (7
днів), передбачено необхідність інфор-
мування уповноваженим органом з
питань реєстрації засновників про
заснування чи відмову у такій рекомен-
дованим листом із повідомленням про
вручення, із наданням мотивованого
рішення, посилаючись на відповідний
закон.

Водночас, новоприйнятий Закон
містить ряд положень, які можуть
тлумачитися неоднозначно, чи потре-
бують доопрацювання.

Зокрема, у ч.4 ст.3 Закону визначено
принцип вільного вибору території
діяльності організації, що передбачає
право громадських об'єднань самост-
ійно визначати територію своєї діяль-
ності, крім випадків, визначених зако-
ном. Чи означатиме це на практиці, що
місцеві організації, зареєстровані в
одній адміністративно-територіальній
одиниці, зможуть поширювати свою
діяльність за межами певної області чи
на кілька областей, не маючи там
відокремлених підрозділів? Відповіді
на дане запитання у Законі немає.

Новими в правовому полі є положен-
ня статті 22 Закону ("Засади взаємодії
громадських об'єднань з органами
державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування"). Втім,
варто вказати, що конкретних засад
нормотворцем не визначено, а вказано
лише на принципи взаємодії, які так чи
інакше випливають із положень
Конституції та цивільного законодавст-
ва України. Безперечно, наявність такої
норми є необхідною, однак в даній
сфері мали б були встановлені певні
імперативні правила. 

Належним чином не врегульованим
залишається питання фінансової під-
тримки діяльності громадських орга-
нізацій. Ще в 2007 році Комітет Мініст-
рів Ради Європи у Рекомендації
СМ/Rec(2007)14 (п.58) вказував про
необхідність існування чітких та
об'єктивних критеріїв для надання будь-
якої державної допомоги та підтримки
неурядових організації. Так, стаття 23
Закону передбачає можливість фінан-
сової підтримки громадських об'єднань
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Вимоги до статуту 
громадського об'єднання

зі статусом юридичної особи за рахунок
коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів відповідно до
закону. Однак, у Законі не визначено
порядку та умов залучення такої фінан-
сової допомоги, критеріїв, на які вказу-
вала Рада Європи не розроблено, не
передбачено жодної процедури подання
заявок громадським об'єднанням на
отримання відповідної допомоги. Це,
безумовно, створюватиме можливість
для зловживань при прийнятті рішення
про надання тої чи іншої підтримки
діяльності з боку держави.

Згідно п.4 згаданої вище Рекомен-
дації Ради Європи, неурядові об'єднан-
ня можуть бути в тому числі міжнарод-
ними. Нагадаємо, що ст.34 Закону "Про
об'єднання громадян" 1992 року перед-
бачала функціонування міжнародних
громадських організацій. Натомість,
відповідно до п.7 Розділу V "Перехідні
та прикінцеві положення" Закону все-
українські та міжнародні громадські
організації, зареєстровані на день
введення цього Закону в дію, вва-
жаються громадськими організаціями,
що підтвердили свій всеукраїнський
статус, що фактично вказує на те, що
міжнародних громадських організацій,
які створені в Україні та поширюють
свою діяльність на території інших
держав, не існуватиме. Натомість такі
організації вважатимуться всеукраїнсь-
кими. 

Відповідно до ч. 3. ст. 2 Закону
"особливості регулювання суспільних
відносин у сфері утворення, реєстрації,
діяльності та припинення окремих
видів громадських об'єднань можуть
визначатися іншими законами". За та-
кого формулювання не зрозуміло, чи
поширюватиметься новоприйнятий
закон на ці організації, чи їх діяльність
буде регулюватися лише діючими
спеціальними законами.

Звертаємо увагу, що, відповідно до п.4
Розділу V "Перехідні та прикінцеві
положення" Закону, статути (поло-
ження) громадських організацій, спілок
громадських організацій мають бути
приведені у відповідність із цим Зако-
ном протягом п'яти років з дня введення
його в дію.

Підсумовуючи, не дивлячись на
існуючі зауваження до нового Закону
України "Про громадські об'єднання",
можемо говорити про вдосконалення
нормативно-правового регулювання
створення та діяльності громадських
організацій в Україні, що є позитивним
кроком на шляху до розвитку гро-
мадянського суспільства в нашій дер-
жаві.

Начальник 
Диканського  РУЮ

С.Г. Джюве

Вимоги до статуту громадського
об'єднання передбачені статтею 10
Закону України "Про громадські
об'єднання" (далі - Закон).
Отже, статут громадського об'єднання
має містити відомості про:
1) найменування громадського
об'єднання та за наявності - скорочене
найменування. Відповідно до ст. 10
Закону найменування громадського
об'єднання визначається рішенням
установчих зборів під час його
утворення. Найменування громадсько-
го об'єднання складається з двох
частин - загальної та власної назв. У
загальній назві зазначається організа-
ційно-правова форма громадського
об'єднання ("громадська організація",
"громадська спілка"). Найменування
громадського об'єднання викладається
державною мовою. Громадське об'єд-
нання може також викласти свою
власну назву, поряд з державною
мовою, іноземною мовою або мовою
національної меншини.
2) мету (цілі) та напрями його
діяльності. Громадське об'єднання -
створюється та діє для здійснення та
захисту прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, со-
ціальних, культурних, екологічних, та
інших інтересів. Права громадських
об'єднань визначаються у ст. 21
Закону.
3) порядок набуття і припинення
членства (участі) у громадському
об'єднанні, права та обов'язки його
членів (учасників). Членами громадсь-
кої організації можуть бути громадяни
України, іноземці та особи без гро-
мадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, які досягли 18
років, а молодіжної та дитячої гро-
мадської організації - 14 років. Вік
членів молодіжної, дитячої організації
визначається її статутом у межах,
встановлених законом. Членами (учас-
никами) громадської спілки можуть
бути юридичні особи приватного
права, у тому числі громадські об'єд-
нання зі статусом юридичної особи,
фізичні особи, які досягли 18 років та
не визнані судом недієздатними. Ста-
тут також повинен визначати орган,
який приймає членів (припиняє
членство) та за яких умов особа може
добровільно припинити членство, а за
яких може бути примусово виключена.
До прав членів відноситься обирати та
бути обраними до керівних органів,
мати вільний доступ до інформації про
діяльність організації, право добро-
вільно у будь-який час припинити
членство тощо, до обов'язків - дотри-
муватися статуту, виконувати рішення
керівних органів тощо.
4) повноваження керівника, вищого
органу управління, інших органів

управління (далі - керівні органи)
громадського об'єднання, порядок їх
формування та зміни складу, термін
повноважень, а також порядок визна-
чення особи, уповноваженої представ-
ляти громадське об'єднання, та її
заміни (для громадських об'єднань, що
не мають статусу юридичної особи).
Отже, зазначається які рішення прий-
має  кожний орган (посадова особа),
хто його обирає, на який термін, яким
чином припиняються повноваження
тощо. 
5) періодичність засідань і процедуру
прийняття рішень керівними органами
громадського об'єднання, у тому числі
шляхом використання засобів зв'язку.
Вказується частота скликання засі-
дань, орган чи посадова особа, яка
скликає, за яких умов орган є право-
мочним (має право приймати рішення,
наприклад у разу присутності 2/3
членів, більшості тощо), порядок
прийняття рішень (за яких умов
рішення вважається прийнятим). При
цьому необхідно враховувати вимоги
ст. 98 Цивільного кодексу України
(Загальні збори учасників мають
право приймати рішення з усіх питань
діяльності, у тому числі і з тих, що
передані загальними зборами до
компетенції виконавчого органу.
Рішення загальних зборів приймають-
ся простою більшістю від числа
присутніх учасників, якщо інше не
встановлено установчими документа-
ми. Рішення про внесення змін до
статуту, відчуження майна товариства
на суму, що становить п'ятдесят і
більше відсотків майна, та про
ліквідацію приймаються більшістю не
менш як у 3/4 голосів. Порядок
скликання загальних зборів визна-
чається  в установчих документах.
Учасники товариства, що володіють
не менш як десятьма відсотками
голосів, можуть вимагати скликання
загальних зборів).
6) порядок звітування керівних орга-
нів громадського об'єднання перед
його членами (учасниками). Постійно
діючі керівні органи об'єд-нання
звітують вищому органу управління.
У статуті вказується як часто та у якій
формі. Наприклад, Загальні збори
заслуховують звіт про діяльність
Правління, Голови раз на півріччя або
Правління подає в письмовій формі на
розгляд загальних зборів звіт про свою
діяльність щорічно. 
7) порядок оскарження рішень, дій,
бездіяльності керівних органів гро-
мадського об'єднання та розгляду
скарг. Дане питання, як правило,
належить до компетенції Ревізійної
комісії або вищого органу управління.
8) джерела надходження і порядок
використання коштів та іншого майна
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громадського об'єднання. Гро-
мадське об'єднання зі статусом
юридичної особи для виконання
своєї статутної мети (цілей) має
право володіти, користуватися і
розпоряджатися коштами та іншим
майном, яке відповідно до закону
передане такому громадському
об'єднанню його членами (учас-
никами) або державою, набуте як
членські внески, пожертвуване
громадянами, підприємствами,
установами та організаціями, на-
буте в результаті підприємницької
діяльності такого об'єднання, під-
приємницької діяльності створених
ним юридичних осіб (товариств,
підприємств), а також майном,
придбаним за рахунок власних
коштів, тимчасово наданим у ко-
ристування (крім розпорядження)
чи на інших підставах, не забо-
ронених законом. 

Члени (учасники) громадського
об'єднання не мають права на
частку майна громадського об'єд-
нання та не відповідають за його
зобов'язаннями. Доходи або майно
(активи) громадського об'єднання
не підлягають розподілу між його
членами (учасниками) і не можуть
використовуватися для вигоди
будь-якого окремого члена (учас-
ника) громадського об'єднання,
його посадових осіб (крім оплати їх
праці та відрахувань на соціальні
заходи). Право власності громадсь-
кого об'єднання зі статусом юри-
дичної особи реалізовує його ви-
щий орган управління в порядку,
передбаченому законом та статутом
громадського об'єднання. Окремі
функції щодо управління майном за
рішенням вищого органу управ-
ління громадського об'єднання
можуть бути покладені на створені
ним відповідно до статуту керівні
органи, юридичні особи (товарист-
ва, підприємства), відокремлені
підрозділи таких об'єднань або
передані громадським спілкам,
утвореним цими громадськими
об'єднаннями.
9) порядок створення, діяльності та
припинення діяльності відокрем-
лених підрозділів громадського
об'єднання (у разі їх створення
громадським об'єднанням, яке має
намір здійснювати діяльність зі
статусом юридичної особи). Обо-
в'язково зазначається до компе-
тенції якого органу управління
належить дане повноваження, а
також які органи створюються у
структурному підрозділі, їх повно-
важення, частота скликання, право-
мочність та порядок прийняття
рішень.
10) порядок внесення змін до ста-
туту. При цьому необхідно врахо-
вувати вимоги ст. 98 Цивільного
кодексу України, що прийняття

рішення про внесення змін до
статуту приймається не менше 3/4
учасників, тобто належить до
виключної компетенції загальних
зборів.
11) порядок прийняття рішення
щодо саморозпуску або реорга-
нізації громадського об'єднання, а
також щодо використання його
коштів та іншого майна, що
залишилися після саморозпуску, -
для громадського об'єднання, яке
має намір здійснювати діяльність зі
статусом юридичної особи. Особ-
ливості припинення громадських
об'єднань регулюється Розділом IV.
У разі саморозпуску громадського
об'єднання його майно та кошти
після задоволення вимог креди-
торів передаються за рішенням
такого об'єднання на статутні або
благодійні цілі іншому (кільком
іншим) громадському об'єднанню,
а в разі неприйняття такого рішен-
ня - зараховуються відповідно до
закону до державного або місце-
вого бюджету.

Реорганізація громадського
об'єднання, яке має статус юридич-
ної особи, здійснюється шляхом
його приєднання до іншого гро-
мадського об'єднання такого самого
статусу. Реорганізація здійснюється
на підставі рішення громадського
об'єднання, яке приєднується, про
припинення діяльності з приєднан-
ням до іншого об'єднання та рішен-
ня громадського об'єднання, до
якого приєднуються, про згоду на
таке приєднання.

Рішення про припинення діяль-
ності громадського об'єднання
приймається не менше 3/4 учас-
ників, тобто належить до виключ-
ної компетенції загальних зборів.

У статуті громадського об'єднан-
ня можуть бути передбачені до-
даткові положення щодо утворення,
діяльності і саморозпуску чи
реорганізації громадського об'єд-
нання, що не суперечать закону.

Статут громадського об'єднання,
яке має намір здійснювати діяль-
ність без статусу юридичної особи
(у разі, якщо наявність статуту
такого об'єднання передбачена
рішенням про його утворення),
може не містити положень, перед-
бачених пунктами 5-8 частини
першої статті 11 Закону.

Заступник начальника служби -
начальник відділу державної
реєстрації юридичних осіб та

легалізації об'єднань громадян
реєстраційної служби

ГУЮ у Полтавській області
О.В. Дяченко

Виплата винагороди
державному виконавцю

Порядок виплати винагороди державному
виконавцю передбачений Законом України
"Про виконавче провадження" та Інструкцією
з організації примусового виконання рішень.
Державний виконавець, який забезпечив
своєчасне виконання виконавчого документа
у встановлені статтею 46 Закону України
"Про виконавче провадження" за рахунок
стягнутого з боржника виконавчого збору
одержує винагороду в розмірі п"яти відсотків
стягнутої ним суми або вартості майна, але не
більше п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, а за виконавчим
документом немайнового характеру - не біль-
ше п’ятнадцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Порядок виплати
винагороди державному виконавцю вста-
новлюється Міністерством юстиції України.

Обов'язковою умовою для виплати
винагороди державному виконавцю, окрім
забезпечення своєчасного виконання вико-
навчого документа, є також стягнення ним
виконавчого збору за цим документом, витрат
органу ДВС на організацію та проведення
виконавчих дій (в разі понесення органами
ДВС таких витрат).

У заяві державний виконавець визначає
розрахунок розміру належної до виплати
винагороди.

У разі, якщо виконання виконавчого
документа було забезпечено виконавчою
групою, заява про виплату винагороди по-
дається керівником виконавчої групи, в якій
визначається розрахунок (розподіл) цієї
винагороди між усіма членами виконавчої
групи. При цьому, сума винагороди по всій
виконавчій групі не повинна перевищувати
розміру, встановленого статтею 46 Закону
України "Про виконавче провадження".

Заява державного виконавця про виплату
винагороди розглядається безпосереднім
керівником державного виконавця та під-
лягає обов’язковому погодженню протягом
двох робочих днів з моменту її отримання та,
у разі наявності відповідних підстав, під-
писується ним і затверджується печаткою із
зазначенням дати затвердження.

У ході розгляду заяви державного вико-
навця перевіряється своєчасність виконання
виконавчого провадження, достовірність
викладених у заяві відомостей.

Після погодження, заява про виплату
винагороди не пізніше наступного робочого
дня передається на затвердження начальнику
відповідного регіонального органу ДВС або
Голові ДВС України.

При достатності і обґрунтованості підстав
для виплати державному виконавцю
винагороди посадові особи зобов'язані
затвердити та погодити цю заяву.

Затверджена та погоджена в установле-
ному порядку заява про виплату винагороди
державному виконавцю є підставою для
видачі відповідного наказу із зазначенням у
ньому розміру винагороди.

Заступник начальника відділу

примусового виконання рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області

Л.М. Григор’єва
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Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону
України "Про громадські об'єднання"
від 22.03.2012 р. № 4572-VI (далі -
Закон) громадське об'єднання (добро-
вільне об'єднання фізичних осіб та/або
юридичних осіб приватного права для
здійснення та захисту прав і свобод,
задоволення суспільних, зокрема еконо-
мічних, соціальних, культурних, еколо-
гічних, та інших інтересів) за організа-
ційно-правовою формою утворюється
як громадська організація або гро-
мадська спілка. 

Спільна реалізація громадськими
організаціями (засновниками та чле-
нами (учасниками) якого є фізичні осо-
би) своєї мети (цілей) здійснюється,
зокрема,  шляхом утворення відповідно
до Закону громадських спілок.

Громадська спілка - це громадське
об'єднання, засновниками якого є юри-
дичні особи приватного права, а чле-
нами (учасниками) можуть бути юри-
дичні особи приватного права та фізич-
ні особи  (ч. 4 ст. 1 Закону).

Згідно із ч. 2 ст. 3 Закону заснов-
никами громадської спілки можуть бути
не менше як дві:
-  юридичні особи приватного права;
-  громадські об'єднання зі статусом
юридичної особи. 

Не можуть бути засновниками
громадської спілки:
- політичні партії;
- юридичні особи, щодо яких прийнято
рішення щодо їх припинення або які
перебувають у процесі припинення;
- юридичні особи приватного права,
єдиним засновником яких є одна і та
сама особа;
- юридична особа приватного права,
якщо засновник (власник істотної
участі) цієї юридичної особи внесений
до переліку осіб, пов'язаних зі
здійсненням терористичної діяльності,
або щодо яких застосовано міжнародні
санкції.

Ще однією особливістю створення
громадських спілок, є те, що членами
(учасниками) громадської спілки, на
відміну від громадських організацій
можуть бути юридичні особи приват-
ного права, у тому числі громадські
об'єднання зі статусом юридичної
особи.

Фізичні особи можуть бути членами
громадської спілки, якщо вони досягли
18 років та не визнані судом
недієздатними (членом громадської
організації можна бути по  досягненню
14 років).

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону утворення
громадського об'єднання здійснюється
на установчих зборах його засновників
та оформлюється протоколом. Юри-
дична особа приватного права бере

участь в утворенні громадської спілки
через свого керівника або іншого
уповноваженого представника, який діє
на підставі довіреності на вчинення дій
щодо утворення громадської спілки.

Невід'ємною частиною протоколу
установчих зборів громадського об'єд-
нання є реєстр осіб, які брали участь в
установчих зборах, в якому обов'язково
зазначаються відомості про: повне
найменування, ідентифікаційний код,
юридична адреса, прізвище, ім'я та по
батькові особи, яка уповноважена брати
участь в установчих зборах. Ці дані
засвідчуються підписом особи, уповно-
важеної брати участь в установчих
зборах.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону
найменування громадського об'єднання
складається з двох частин - загальної та
власної назв. У загальній назві заз-
начається організаційно-правова форма
громадського об'єднання, в даному
випадку - "громадська спілка".

Для реєстрації громадської спілки
керівник або особа (особи), яка має
право представляти громадську спілку
для здійснення реєстраційних дій,
протягом 60 днів з дня утворення
громадського спілки подають (надси-
лають поштовим відправленням) до
уповноваженого органу з питань реєст-
рації за місцезнаходженням громадсь-
кого спілки:
- заяву, засвідчену в нотаріальному
порядку, за формою, затвердженою
наказом Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 р. № 1842/5;
- примірник протоколу установчих
зборів, оформленого з дотриманням
вимог частин другої, п'ятої, сьомої
статті 9 Закону;
- статут (у двох примірниках);
- відомості про керівні органи гро-
мадського об'єднання із зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові (за наяв-
ності), дати народження керівника,
членів інших керівних органів, посади в
керівних органах, контактного номера
телефону та інших засобів зв'язку, а
також зазначені відомості про особу
(осіб), яка має право представляти гро-
мадське об'єднання для здійснення
реєстраційних дій, до яких додається
письмова згода цієї особи, якщо така
особа не була присутня на установчих
зборах. Вказані відомості підписує
керівник або особа (особи), яка має
право представляти громадське об'єд-
нання для здійснення реєстраційних
дій;
- заповнена реєстраційна картка на
проведення державної реєстрації юри-
дичної особи, підписана керівником або
особою, яка має право представляти
громадське об'єднання для здійснення

реєстраційних дій;
- документи, які містять відомості щодо
структури власності засновників -
юридичних осіб та фізичних осіб -
власників істотної участі цих юри-
дичних осіб.

Під істотною участю у Законі слід
розуміти пряме та опосередковане,
самостійне або спільно з іншими осо-
бами володіння 10 і більше відсотками
статутного (складеного) капіталу або
голосів за придбаними акціями (част-
ками) юридичної особи або незалежно
від формального володіння можливість
значного впливу на управління чи
діяльність юридичної особи.

Інформацію про істотну участь особи
внесено до Єдиного державного реєст-
ру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, отже, її можна отримати з
базового витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (наказ Міністерства
юстиції України від 14.12.2012 р.
№ 1846/5 "Про затвердження Порядку
надання відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців). Крім того,
вказана інформація міститься в статуті
або засновницькому договорі (поло-
ження) юридичної особи). Якщо зас-
новником юридичної особи є інша
юридична особа, у якої в свою чергу,
засновник - інша юридична особа,
надаються документи для встановлення
конкретної фізичної особи. 

У зв'язку з вищевикладеним, доку-
ментом який містить відомості щодо
структури власності засновників -
юридичних осіб та фізичних осіб-влас-
ників істотної участі цих юридичних
осіб є витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців або засвідчена в
установленому законом порядку копія
статуту чи засновницького договору
юридичної особи.

У разі якщо засновником (заснов-
никами) громадської спілки є іноземна
юридична особа, додатково подається
легалізований у встановленому порядку
документ про підтвердження реєстрації
іноземної юридичної особи в країні її
місцезнаходження - витяг із торговель-
ного, банківського або судового реєстру,
що відповідає вимогам Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".

Головний спеціаліст відділу 
легалізації об'єднань громадян,

систематизації законодавства,
правової допомоги та експертного

забезпечення правосуддя
ГУЮ у Полтавській області

Т.І. Дейнека 

Особливості створення громадських спілок
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Згідно зі статтею 182 Цивільного

кодексу України (далі - Кодекс) право

власності та інші речові права на

нерухомі речі, обтяження цих прав, їх

виникнення, перехід і припинення

підлягають державній реєстрації. 

Відповідно до статті 3 Закону України

"Про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

(далі - Закон) державна реєстрація прав

є обов'язковою. Інформація про права

на нерухоме майно та їх обтяження

підлягає внесенню до Державного

реєстру речових прав на нерухоме

майно (далі - Державний реєстр прав).

Права на нерухоме майно та їх обтя-

ження, які підлягають державній реєст-

рації відповідно до Закону, виникають з

моменту такої реєстрації. Права на

нерухоме майно та їх обтяження, що

виникли до набрання чинності Законом,

визнаються дійсними у разі відсутності

їх державної реєстрації, передбаченої

Законом, за умов якщо реєстрація прав

та їх обтяжень була проведена відпо-

відно до законодавства, що діяло на мо-

мент їх виникнення, або якщо на

момент виникнення прав та їх обтяжень

діяло законодавство, що не передбачало

обов'язкової реєстрації таких прав та їх

обтяжень. 

При цьому нормами статті 3 Закону

передбачено, що будь-які правочини

щодо нерухомого майна (відчуження,

управління, іпотека тощо) вчиняються,

якщо право власності чи інше речове

право на таке майно зареєстровано

згідно з вимогами Закону, крім

випадків, передбачених частиною чет-

вертою цієї статті. Також Законом виз-

начено, що державна реєстрація прав

власності, реєстрація яких проведена

відповідно до законодавства, що діяло

на момент їх виникнення, під час

вчинення нотаріальної дії з нерухомим

майном, об'єктом незавершеного будів-

ництва проводиться нотаріусом, яким

вчиняється така дія. 

Державна реєстрація прав у резуль-

таті вчинення нотаріальної дії з неру-

хомим майном, об'єктом незавершеного

будівництва проводиться нотаріусом,

яким вчинено таку дію. Відповідно до

статті 16 Закону державна реєстрація

прав проводиться на підставі заяви

власника, іншого правонабувача, сто-

рони правочину, за яким виникло право,

уповноваженої ними особи або держав-

ного кадастрового реєстратора у ви-

падках, передбачених Законом. Згідно із

статтею 25 Кодексу здатність мати

цивільні права та обов'язки (цивільну

правоздатність) мають усі фізичні

особи. Цивільна правоздатність фізич-

ної особи виникає у момент її

народження і припиняється у момент її

смерті. Цивільну дієздатність має

фізична особа, яка усвідомлює значення

своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи

є її здатність своїми діями набувати для

себе цивільних прав і самостійно їх

здійснювати, а також здатність своїми

діями створювати для себе цивільні

обов'язки, самостійно їх виконувати та

нести відповідальність у разі їх невико-

нання (стаття 30 Кодексу).                                      

Враховуючи наведене, у разі смерті

власника об'єктів нерухомого майна,

реєстрація прав на які проведена

відповідно до законодавства, що діяло

на момент їх виникнення, вчинення

такої нотаріальної дії як видача сві-

доцтва про право на спадщину про-

водиться без державної реєстрації таких

прав за померлим власником у Дер-

жавному реєстрі прав. Законодавство у

сфері державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

передбачає можливість використання

нотаріусом як спеціальним суб'єктом,

на якого покладаються функції держав-

ного реєстратора прав на нерухоме

майно, даних Реєстру прав власності на

нерухоме майно, Єдиного реєстру

заборон відчуження об'єктів неру-

хомого майна, Державного реєстру

іпотек, Державного реєстру обтяжень

рухомого майна (далі разом - Реєстри).

Проте, при вчиненні такої нотаріальної

дії як "видача свідоцтва про право на

спадщину" нотаріус не матиме доступу

до даних Реєстрів і відповідно не зможе

отримати необхідну йому інформацію

щодо об'єкта нерухомого майна з них. У

зв'язку з цим зазначаємо, що відповідно

до частини третьої статті 28 Закону

інформаційну довідку з Державного

реєстру прав на підставі письмового

запиту мають право отримувати суд,

органи місцевого самоврядування, ор-

гани внутрішніх справ, органи проку-

ратури, органи державної податкової

служби, органи Служби безпеки Украї-

ни та інші органи державної влади

(посадові особи), якщо запит зроблено

у зв'язку із здійсненням ними повно-

важень, визначених законом. Згідно зі

статтею 1 Закону України "Про нота-

ріат" нотаріат в Україні - це система

органів і посадових осіб, на які покла-

дено обов'язок посвідчувати права, а

також факти, що мають юридичне

значення, та вчиняти інші нотаріальні

дії, передбачені цим Законом, з метою

надання їм юридичної вірогідності. У

разі коли при розгляді запиту про

надання інформації з Державного реєст-

ру прав у формі інформаційної довідки

за відсутності відомостей у Держав-

ному реєстрі прав встановлено наяв-

ність записів про державну реєстрацію

права власності або іншого речового

права на нерухоме майно в Реєстрі прав

власності на нерухоме майно та/або про

обтяження речових прав на нерухоме

майно в Реєстрах, державний реєстра-

тор на підставі прийнятого рішення

щодо отримання інформації з Держав-

ного реєстру прав за результатом

розгляду запиту формує інформаційну

довідку з Реєстру прав власності на

нерухоме майно та/або витяг з Єдиного

реєстру заборон відчуження об'єктів

нерухомого майна та/або витяг з Дер-

жавного реєстру обтяжень рухомого

майна та/або інформаційну довідку з

Державного реєстру іпотек у двох при-

мірниках.

Отже, у випадку необхідності

одержання нотаріусом інформації щодо

зареєстрованих прав та обтяжень на

об'єкти нерухомого майна, що входять

до складу спадщини, та права на які

зареєстровані відповідно до законо-

давства, що діяло на момент виник-

нення вказаних прав та обтяжень, йому

слід звертатися до органу державної

реєстрації прав за отриманням інфор-

маційної довідки з Державного реєстру

прав.

В.о. завідувача 

Диканської ДНК

Ю.В. Шкляр

Проведення державної реєстрації прав власності 
на нерухоме майно, що входить до складу спадщини
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Державна реєстрація права власності 
на новостворений житловий будинок

Право власності на новостворене неру-
хоме майно (житлові будинки, будівлі,
споруди, тощо) виникає після завершення
будівництва, прийняття нерухомого майна
до експлуатації та проведення його
державної реєстрації.

Документи, які необхідно подати для
проведення державної реєстрації прав на
новостворений житловий будинок, це:
- заява про державну реєстрацію;
- копія документу, що посвідчує особу
заявника;
- копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з  Держав-
ним реєстром фізичних осіб - платників
податків (крім випадків,  коли особа через
свої релігійні або інші переконання
відмовляється від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника
податку, офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади та має
відмітку в паспорті громадянина Украї-
ни);
- документ, що підтверджує внесення
плати за надання витягу з Державного
реєстру прав;
- документ про сплату державного мита
(крім випадків, коли особа звільнена від
сплати державного мита);
- технічний паспорт на житловий
будинок;
- документ, що посвідчує речове право на

земельну ділянку;
- витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку (у разі, коли в
документі, що посвідчує речове право на
земельну ділянку, відсутні відомості про
її кадастровий номер); 
- документ, що відповідно до вимог
законодавства засвідчує відповідність
закінченого будівництвом об'єкта проект-
ній документації,  державним будівель-
ним нормам, стандартам і правилам;
- документ, що підтверджує присвоєння
об'єкту нерухомого майна адреси.

Слід окремо зауважити, що доку-
ментами, що посвідчують право влас-
ності на земельну ділянку є:
1) державний акт про право власності на
земельну ділянку;
2) цивільно - правова угода щодо
відчуження  земельної ділянки, укладена
в порядку, встановленому законом, у разі
набуття права власності на земельну
ділянку за такою угодою або свідоцтво
про право на спадщину. При цьому
земельна ділянка набувається у власність
із земель приватної власності без змін її
меж і цільового призначення.
3) державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою.

Для проведення державної реєстрації
права власності на новостворений
житловий будинок до державної реєст-

раційної служби обов'язково надаються
документи, що відповідно до вимог
законодавства засвідчують відповідність
закінченого будівництвам об'єкта проект-
ній документації, державним будівельним
нормам, стандартам і правилам.

Так, відповідно до пунктів 2, 3 Порядку
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від  13.04.2011 р. № 461, прийняття в
експлуатацію об'єктів, що належать до І-
ІІІ категорії складності, та об'єктів, будів-
ництво яких здійснено на підставі буді-
вельного паспорта, проводиться шляхом
реєстрації Державною архітектурно -
будівельною інспекцією та її територіаль-
ними органами ( далі - Інспекція)  поданої
замовником декларації про готовність
об'єкта до експлуатації. Прийняття в
експлуатацію об'єктів, що належать до ІV
і V категорії складності, здійснюється на
підставі акта готовності об'єкта до
експлуатації шляхом видачі Інспекцією
сертифіката.                          

Начальник 
реєстраційної служби 

Диканського РУЮ
О.В. Костромицька

Статтею 655 Цивільного кодексу
України встановлено, що за договором
купівлі-продажу одна сторона (продавець)
передає або зобов'язується передати
майно (товар) у власність другій стороні
(покупцеві), а покупець приймає або
зобов'язується прийняти майно (товар) і
сплатити за нього певну грошову суму. 

Договір купівлі-продажу земельної
ділянки укладається у письмовій формі і
підлягає нотаріальному посвідченню та
державній реєстрації.

При оформленні договору купівлі -
продажу земельної ділянки власникам
земельної ділянки потрібно бути гото-
вими до того, що нотаріус потребує на-
дати ряд документів, а саме: документ, що
посвідчує особу (паспорт) та довідку про
присвоєння ідентифікаційний номер, дер-
жавний акт, а на земельну ділянку, набуту
у власність із земель приватної власності
без змін її меж, цільового призначення,
посвідчується цивільно-правовою угодою
щодо відчуження земельної ділянки,
укладеною в порядку, встановленому
законом, у разі набуття права власності на
земельну ділянку за такою угодою;
свідоцтвом про право на спадщину; витяг
з Позаземельної книги; документи про
грошову оцінку відчужуваної земельної
ділянки.

Слід відмітити, що нотаріус посвідчує
відповідний договір за наявності оціноч-
ної вартості такого нерухомого майна, яка
визначена суб'єктом оціночної діяльності
- суб'єктом господарювання приватної
форми власності, виключним видом
діяльності якого є оцінка для цілей
оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справ-
ляються відповідно до законодавства (у
тому числі правочинів, що підлягають
нотаріальному посвідченню та/або дер-
жавній реєстрації), який отримав серти-
фікат суб'єкта оціночної діяльності за

напрямом оцінки для цілей оподаткування
та нарахування і сплати інших обов'яз-
кових платежів, які справляються відпо-
відно до законодавства, та інформація про
якого включена до Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяль-
ності за напрямом оцінки для цілей
оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справ-
ляються відповідно до законодавства.

При посвідченні правочинів щодо
розпорядження спільним майном подруж-
жя, якщо правовстановлюючий документ
оформлений на ім'я одного з подружжя,
нотаріус вимагає письмову згоду іншого з
подружжя, така згода має бути нотаріаль-
но засвідчена.  Розірвання шлюбу не при-
пиняє права спільної сумісної власності
на майно, набуте за час шлюбу.

Правочин щодо розпорядження май-
ном може бути посвідчений нотаріусом
без згоди другого з подружжя у разі, якщо
з правовстановлюючого документа, до-
говору, укладеного між подружжям, акта
цивільного стану про укладення шлюбу та
інших документів випливає, що зазначене
майно є особистою приватною власністю
одного з подружжя, тобто набуте до
реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на
умовах, передбачених шлюбним або ін-
шим договором, укладеним між подруж-
жям, за договором дарування, або в по-
рядку спадкування, або за кошти, які
належали їй (йому) особисто, тощо. У разі
якщо один з учасників спільної часткової
власності продає належну йому частку в
спільній власності іншій особі то він
зобов'язаний повідомити про це спів-
власників.

Доказом повідомлення учасників
спільної часткової власності про подаль-
ший продаж частки в спільному майні є
або свідоцтво, видане нотаріусом, про
передачу їм заяви продавця, або заява
учасників спільної часткової власності

про відмову від здійснення права пере-
важної купівлі частки майна, що про-
дається (із зазначенням ціни та інших
умов продажу цієї частки). Справжність
підпису на заяві має бути засвідчена
нотаріально.

Крім того до підписання договору
купівлі - продажу земельної ділянки
нотаріус вимагає надати підтвердження
сплати податок на дохід. Сума податку
визначається та самостійно сплачується
через банківські установи особою, яка
продає земельну ділянку. 

Дохід від продажу об'єкта нерухомості
визначається виходячи з ціни, зазначеної в
договорі купівлі-продажу, але не нижче
оціночної вартості такого об'єкта, розра-
хованої органом, уповноваженим здійс-
нювати таку оцінку відповідно до закону. 

Відповідно до Податкового кодексу
України ставка податку на дохід від
продажу земельної ділянки становить 5
відсотків.

Особа, яка набула право власності на
житловий будинок (крім багатоквартир-
ного), будівлю або споруду, отримує право
власності, право користування на земель-
ну ділянку, на якій  вони розміщені, без
зміни її  цільового призначення в обсязі та
на умовах, встановлених для попередньо-
го землевласника (землекористувача).

Розмір та кадастровий номер земельної
ділянки, право на яку переходить у зв'язку
з переходом права власності на житловий
будинок, будівлю або споруду, є істотними
умовами договору, який передбачає
набуття права власності на ці об'єкти
(крім багатоквартирних будинків).

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової освіти 

та реєстрації нормативно 
- правових актів                               

ГУЮ у Полтавській області
Р.П. Телятник 

Порядок  укладення  договору 
купівлі - продажу земельних ділянок
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Боротьба з корупцією в органах державної влади

"Масштаби криміналізації та корумпо-
ваності влади мають тенденцію до
невпинного зростання, сягаючи критич-
ної межі, за якою настає втрата важелів
керування державою з боку легітимної
влади, розпад державних інститутів та
припинення демократичного розвитку
держави".
Корупція, особливо в умовах поглиб-

лення соціально-політичної та фінансо-
во-економічної кризи в державі, стано-
вить серйозну загрозу національній
безпеці України. Вона стала одним із
негативних чинників, який суттєво
впливає на ефективність діяльності
органів державної влади, підриває
стабільність і систему правопорядку,
захищеність прав, свобод і законних
інтересів громадян. 
Протидія корупції в Україні ускладню-

ється тим, що більшість членів україн-
ського суспільства розглядає корупцію
як соціальний механізм "прискорення"
вирішення власних проблем і вважає
корупційну поведінку цілком виправ-
даною. Як правило, громадяни, які
стикалися з корупцією, не намагаються
відстоювати власні права в законний
спосіб через впевненість, що такі
спроби будуть марними. 

Головним стимулом до корупції є
можливість отримання економічного
прибутку (ренти), пов'язаного з вико-
ристанням владних повноважень, а
головним стримуючим чинником є
ризик викриття і покарання. Найнебез-
печніші форми корупції кваліфікуються
як кримінальні злочини. До них, перш
за все, відносяться розтрата (розкра-
дання) і хабарі. Розтрата полягає у
витраті ресурсів, довірених посадовій
особі, з особистою метою. Вона
відрізняється від звичайної крадіжки
тим, що спочатку особа отримує право
розпоряджатися ресурсами легально:
від керівника, начальника, директора,
клієнта тощо. Хабар є різновидом
корупції, при якій дії посадової особи
полягають в наданні окремих послуг
фізичній або юридичній особі в обмін
на надання останнім певної вигоди
першому. В більшості випадків, якщо
дача хабара не є наслідком здирства,
основну вигоду від операції отримує
хабародавець. До кримінальних злочи-
нів також відноситься покупка голосів
виборців (хоча дехто вважає її не

формою корупції, а видом недобро-
совісної виборчої кампанії).

Корупція в органах державної влади є
великою соціальною загрозою, оскільки
вона прямо або опосередковано впливає
на суспільні цінності та підвалини
державності. Тому держава, де влада
характеризується високим рівнем
корумпованості, не може вважатися ні
демократичною, ні правовою, ні
соціальною.

За масштабами поширеності корупції
робляться висновки щодо ймовірності в
державі політичних, економічних та
соціальних ризиків, на підставі чого
оцінюється місце держави у відомих та
авторитетних міжнародних рейтингах.
Питання корупції в органах державної
влади є однією з найгостріших проблем
в Україні, без кардинального вирішення
якої ефективний розвиток нашого
суспільства неможливий. Негативний
вплив корупції на розвиток України як
демократичної держави пролягає в
тому, що її негативні наслідки вияв-
ляються в усіх без винятку сферах
суспільного життя, що підриває довіру
громадян до держави та державних
органів.

Як відомо, 18 жовтня 2006 року
Верховна Рада України ратифікувала
Конвенцію ООН проти корупції -
загальний стратегічний інструмент
подолання корупції. Цього ж дня
ратифіковано Кримінальну конвенцію
про боротьбу з корупцією, підписану
від імені України 27 січня 1999 року, а
також Додатковий протокол до цієї
конвенції. Однак положення Конвенції
ООН проти корупції в Україні на
внутрішньодержавному рівні реалізо-
вані ще не повністю, а лише частково.
Це пов'язано з тим, що процес імпле-
ментації міжнародно-правових норм в
українське законодавство не може бути
одномоментним. Це тривалий і склад-
ний процес, де головним є спрямо-
ваність законотворчого процесу на
виконання Україною своїх міжнародних
зобов'язань у цій сфері.

Моніторинг виконання міжнародних
інструментів щодо подолання корупції в
Україні не може відбуватися без
залучення громадянського суспільства.
Ніколи пацієнт сам себе не продіаг-
ностує. Треба залучати третю сторону,
яка може висловити незалежну думку.

Саме тому всі міжнародні інструменти
вимагають залучення громадянського
суспільства як споживача послуг, що
оцінюються, бо все-таки держава надає
послуги, а суспільство є споживачем. І
саме споживач повинен оцінювати,
наскільки якісно надаються ці послуги.
Обов'язкова участь громадськості у
подоланні корупції визначена в Конвен-
ції ООН проти корупції. 

У положеннях Конвенції ООН
наголошується на тому, що ефективна
реалізація антикорупційної політики
держави має базуватися на комплекс-
ному застосуванні примусових, запо-
біжних та правоосвітницьких процедур,
що може бути забезпечено винятково за
умови спільної участі у цьому процесі
органів влади та громадськості. 

Стаття 13 Конвенції ООН визначає
необхідність участі суспільства в
заходах щодо запобігання протидії
корупції, а для цього необхідно сприяти
активному залученню інститутів грома-
дянського суспільства, неурядових
організацій та громадян до запобігання
корупції та боротьби з нею. Ніхто не
має жодних сумнівів щодо того, що без
участі громадянського суспільства,
громадського контролю за діяльністю
влади та правоохоронних органів,
запобігання та протидія корупції -
порожній звук.

Важливим моментом Національної
антикорупційної стратегії на 2011 - 2015
роки є взаємодія об'єднань громадян з
органами державної влади і органами
місцевого самоврядування у сфері
формування та реалізації державної
антикорупційної політики, підтримка
антикорупційних заходів держави гро-
мадянським суспільством, поєднання
зусиль держави і громадськості у по-
доланні корупції як системного явища в
усіх сферах суспільного життя.

Таким чином, законодавство України
визначило шлях взаємодії органів влади
та органів місцевого самоврядування з
громадськістю. Однак на даний час
немає чіткої стратегії системної взаємо-
дії влади з громадськістю щодо по-
долання корупції як системного явища.

Провідний спеціаліст 
Диканського РУЮ

О.А. Макаревич

Графік чергування працівників Головного управління юстиції у Полтавській області та Полтавського
міського управління юстиції в громадській приймальні Громадської ради при Полтавській обласній

державній адміністрації у 2013 році
за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 45

п/п День Хто чергує

1 Перший четвер місяця          з 10.00 до 14.00 Управління Державної виконавчої служби ГУЮ
2 Другий четвер місяця           з 10.00 до 14.00 Відділ нотаріату (нотаріус) ГУЮ 
3 Третій четвер місяця             з 10.00 до 14.00 Реєстраційна служба ГУЮ
4 Четвертий четвер місяця       з 10.00 до 14.00 Полтавське міське управління юстиції
5 П'ятий четвер місяця             з 10.00 до 14.00 Управління Державної виконавчої служби ГУЮ
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Поняття про сім’ю  та право особи на сім’ю

Сімейні правовідносини мають спе-

ціальні ознаки, тобто ті, що певною мі-

рою виділяють їх серед інших цивіль-

них правовідносин.

До них зокрема належать: спеціаль-

ний суб'єктивний склад (суб'єктами

сімейних правовідносин можуть бути

тільки фізичні особи); своєрідність

юридичних фактів, які породжують

сімейні правовідносини (шлюб, мате-

ринство, батьківство, тощо); тривалість

існування (сімейні відносини, як

правило, є тривалими за часом); індиві-

дуалізація учасників і неможливість

передачі прав і обов'язків іншим осо-

бам; особисто-довірчий характер відно-

син.

У статті 3 Сімейного кодексу  розкри-

вається  поняття сім'ї.  В ній зазначено,

що "Сім'я є первинним та основним

осередком суспільства. Сім'ю скла-

дають особи, які спільно проживають,

пов'язані спільним побутом, мають

взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді,

коли дружина та чоловік у зв'язку з

навчанням, роботою, лікуванням, необ-

хідністю догляду за батьками, дітьми та

з інших поважних причин не прожи-

вають спільно. 

Дитина належить до сім'ї своїх батьків

і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Права члена сім'ї має одинока особа.

Сім'я створюється на підставі шлюбу,

кровного споріднення, усиновлення, а

також на інших підставах, не забо-

ронених законом  і таких, що не супе-

речать моральним засадам суспільства".

Можна дати таке визначення понят-

тю сім'ї в соціологічному сенсі.

Сім'я - це історично певна орга-

нізована соціальна спільність, засно-

вана на шлюбі і спорідненні (або лише

на шлюбі, або лише на спорідненні),

усиновленні і прийнятті дітей на

виховання, характерними рисами якої є

сумісне життя членів сім'ї, взаємна

моральна і матеріальна підтримка чле-

нами сім'ї один одного, в першу чергу

підростаючого покоління.

Від поняття сім'ї в соціологічному

сенсі слід відрізняти поняття сім'ї в

юридичному сенсі. Для сім'ї в юри-

дичному сенсі характерно те, що її

члени мають взаємні права і обов'язки,

зміст яких залежить від сімейного

правового стану члена сім'ї. У зв'язку з

цим сім'ю в юридичному сенсі можна

визначити як історично певну органі-

зовану соціальну спільність, зв'язану

взаємними правами та обов'язками, що

випливають зі шлюбу, споріднення,

усиновлення і прийняття дітей на

виховання.

Для сім'ї в юридичному сенсі ха-

рактерні ті самі ознаки, як і для сім'ї в

соціологічному сенсі, а саме: сумісне

життя, взаємна моральна і матеріальна

підтримка, сумісне виховання один

одного і, в першу чергу, підростаючого

покоління. Проте, на відміну від по-

няття сім'ї в соціологічному сенсі, для

сім'ї в юридичному сенсі характерно те,

що члени сім'ї зв'язані взаємними пра-

вами та обов'язками. Разом з тим,

сімейні права і обов'язки можуть існу-

вати не лише  всередині сім'ї, але і між

окремими членами різних сімей. Так,

дорослі діти можуть утворювати свою

сім'ю, але у них є певні обов'язки щодо

своїх батьків, неповнолітніх братів і

сестер, які проживають в інших сім'ях. 

Сім'ї як історично певній органі-

зованій соціальній спільності властиві

такі функції: біологічна, господарська

та ідеологічна.

Біологічна функція сім'ї спрямована

на продовження роду людського, фізич-

не і духовне відтворення суспільства,

тобто біологічна функція сім'ї тісно

пов'язана з ідеологічною. 

Господарська функція сім'ї може бути

спрямована на спільне ведення бізнесу,

передачу накопиченого майна за спад-

ком. Зміст господарської функції сім'ї

залежить від соціального шару, до якого

належать члени сім'ї. 

Ідеологічна функція сім'ї спрямована

на відповідне взаємне виховання членів

сім'ї, в першу чергу, підростаючого

покоління. Зміст ідеологічної функції

сім'ї також, як і господарської, залежить

від соціального шару, до якого належать

члени сім'ї. 

Відповідно до функції сім'ї слід

розрізняти три види відносин у сім'ї:

біологічні, майнові та ідеологічні.

Біологічними є не лише відносини,

пов'язані з продовженням роду людсь-

кого, але і відносини, що виникають з

бокового споріднення, тобто між осо-

бами, які походять від спільного предка,

а також спрямовані на духовне відтво-

рення суспільства.           

Стаття 4 Сімейного кодексу  перед-

бачає, що особа, яка досягла шлюбного

віку, має право на створення сім'ї.

Ця стаття закріплює право особи, яка

досягла шлюбного віку, на створення

сім'ї. Шлюбний вік відповідно до статті

22 Сімейного кодексу встановлено у 18

років. Особи, які бажають зареєстру-

вати шлюб, мають досягти шлюбного

віку на день реєстрації шлюбу.   

У випадках, викладених частиною

другою статті 23 Сімейного кодексу,

сім'ю може створити особа, яка не

досягла шлюбного віку. Найчастіше

такими випадками є фактичне ство-

рення сім'ї, вагітність, народження

дитини.  

Суд за заявою особи, яка досягла 16

років, може своїм рішенням надати їй

право на шлюб, якщо буде встановлено,

що це відповідає інтересам зазначеної

особи. Позитивне вирішення судом

розглянутого ним питання є юри-

дичним фактом, що стає підставою для

виникнення у особи, яка звернулася до

суду, права на вступ у шлюб.

Частина 3 вищезазначеної статті

передбачає, що кожна особа має право

на проживання в сім'ї. Це положення

відповідає статті 51 Конституції Украї-

ни, в якій зазначено про охорону нашою

державою сім'ї, дитинства, материнства

та батьківства. Особа може бути при-

мусово ізольована від сім'ї лише у ви-

падках і в порядку, встановлених

законом. Крім того, право на прожи-

вання в сім'ї тісно пов'язане з правом на

житло, передбаченим статтею 47

Конституції України.

Кожна особа має право на повагу до

свого сімейного життя. Це положення  є

моральною, а не правовою нормою. Ця

норма декларативна, тобто вона не має

правової санкції. Правові норми

можуть лише сприяти виникненню

зазначених відносин. 

Право особи на сім'ю закріплене

також у статті 291 Цивільного кодексу

України. Однак на відміну від статті 4

Сімейного кодексу вона передбачає

право на сім'ю, тобто бути її членом, а

не на створення сім'ї. Відповідно до

статті 291 Цивільного кодексу України

фізична особа має право на сім'ю

незалежно від віку та стану здоров'я.

Вона не може всупереч її волі бути

розлучена з сім'єю, крім випадків,

встановлених законом. 

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС 

реєстраційної служби 

ГУЮ у Полтавській області

Л.О. Кошель
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Державна реєстрація народження
дитини провадиться органом державної
реєстрації актів цивільного стану з
одночасним визначенням її походження
та з одночасним присвоєнням прізвища,
імені та по батькові і засвідчується
свідоцтвом про народження (стаття 144
Сімейного кодексу України).

Державна реєстрація народження
дитини проводиться не пізніше одного
місяця з дня її народження за пись-
мовою або усною заявою батьків чи
одного з них за місцем її народження
або за місцем проживання батьків. 

Якщо державна реєстрація народжен-
ня дитини проводиться за місцем про-
живання батьків чи одного з них, то за
їх бажанням місцем народження дитини
в актовому записі про народження може
бути визначене фактичне місце її
народження або місце проживання

батьків чи одного з них. 
У разі смерті батьків або в разі якщо

вони з інших причин не можуть за-
реєструвати народження дитини, дер-
жавна реєстрація проводиться за зая-
вою родичів, інших осіб, уповнова-
женого представника закладу охорони
здоров'я, в якому народилася дитина чи
в якому вона перебуває. 

Одночасно  із  заявою  про державну
реєстрацію народження подаються:
а) паспорти  або  паспортні  документи,
що посвідчують особи батьків (одного з
них). Якщо документ, що посвідчує
особу одного з батьків,  з  поважних
причин не може бути пред'явлений,  то
орган державної реєстрації актів
цивільного стану не вправі відмовити в
державній  реєстрації  народження ди-
тини.  Відомості про другого з батьків у
цьому разі зазначаються на підставі

свідоцтва про  шлюб.
б) паспорт  або  паспортний  документ,
що  посвідчує   особу заявника,  у  разі
якщо державна реєстрація народження
проводиться не батьками, а іншою
особою;
в) документ,  який  є  підставою  для
внесення відомостей про батька дитини
(свідоцтво про шлюб,  спільна заява ма-
тері та батька дитини,   заява   матері).

Якщо батьки не перебувають у шлюбі
між собою,  походження дитини від  ма-
тері  визначається на підставі медич-
ного документа, а походження дитини
від батька визначається  за  заявою
матері  та  батька  дитини  про визнання
батьківства. Якщо  мати  дитини не
перебуває у шлюбі та немає спільної
заяви батьків, прізвище та грома-
дянство батька дитини зазначається за
прізвищем  та  громадянством  матері, а

Державна реєстрація народження дитини та її походження

У нас з чоловіком не складаються

стосунки, однак поки що розлучатися

ми не збираємось. Ми маємо дачу та

квартиру, що були придбані під час

шлюбу. Ми бажали б їх поділити так,

щоб вони були в особистій власності.

За попередньою домовленістю квар-

тира залишається за мною. Як офор-

мити такий поділ майна і якими

документами потім можна буде

підтвердити право власності на таке

виділене майно?

с. Степне

Полтавського району

Відповідно до Сімейного кодексу

України дружина і чоловік мають право

на поділ майна, що належить їм на праві

спільної сумісної власності, незалежно

від розірвання шлюбу (ст. 69).

Дружина і чоловік мають право

розділити майно за взаємною згодою.

Договір про поділ житлового будин-

ку, квартири, іншого нерухомого майна,

а також про виділ нерухомого майна

дружині, чоловікові зі складу усього

майна подружжя має бути нотаріально

посвідчений.

Відповідно до Порядку вчинення

нотаріальних дій нотаріусами України

від 22.02.2012 № 296/5, затвердженого

наказом Міністерства юстиції України,

дружина і чоловік мають право на

укладання договорів про поділ майна,

що належить їм на праві спільної

сумісної власності.

При укладенні такого договору

сторони можуть відступити від засад

рівності часток подружжя. Такий

договір має бути посвідчений нотаріу-

сом незалежно від розірвання шлюбу.

Договір може бути укладений між

усіма учасниками спільної часткової

власності або між кількома з них. У

останньому випадку необхідна пись-

мова згода всіх учасників спільної

часткової власності про встановлення

порядку володіння та користування

майном або конкретними його части-

нами.

Ми з моїм хлопцем подали заяву про

реєстрацію шлюбу. Він мені завжди

дарував дорогі подарунки. Але так

склалося, що ми розірвали заручини.

А тепер мій колишній наречений

вимагає повернути всі подарунки, які

він мені дарував. Чи зобов'язана я

повертати подарунки?

с. Мачухи

Полтавського  району

Сімейний кодекс України визначив

можливість повернення подарунків у

разі відмови від укладення шлюбу.

Потрібно також відзначити, що це

стосується лише осіб, які подавали

заяву про реєстрацію шлюбу. Тому

повертаються тільки ті подарунки, які

одержані у зв'язку з майбутнім шлюбом. 

Також потрібно враховувати, хто

саме відмовився від укладення шлюбу.

Якщо це була ваша ініціатива, то пода-

рунки, одержані у зв'язку з майбутнім

шлюбом, доведеться повертати.   Ваш

наречений може вимагати такого повер-

нення, якщо забажає, у судовому поряд-

ку. У цьому випадку особа зобов'язана

повернути річ, яка була їй подарована, а

якщо вона не збереглася - відшкодувати

її вартість. Якщо ж від укладення

шлюбу відмовився ваш наречений або

ця відмова ґрунтувалася на спільному

рішенні, то законодавчо визначених

підстав для повернення подарунків

немає. 

Також варто зазначити, що відповідно

до Сімейного Кодексу особа, яка

відмовилася від шлюбу, зобов'язана

відшкодувати другій стороні затрати,

що були нею понесені у зв'язку з

приготуванням до реєстрації шлюбу та

весілля. Але такі затрати не підлягають

відшкодуванню, якщо відмова від

шлюбу була викликана протиправною,

аморальною поведінкою нареченої,

нареченого, прихованням нею, ним

обставин, що мають для того, хто

відмовився від шлюбу, істотне значення

(зокрема тяжка хвороба, наявність

дитини, судимість тощо).

Для того, щоб не виникало спірних

питань, доцільно укладати письмовий

договір між нареченими про розподіл

витрат на весілля та його приготування,

який посвідчувати нотаріально. У

договорі чітко обумовити усі витрати на

приготування до реєстрації шлюбу та

весілля та визначитися із внесками

кожного, а також перебачити шляхи

вирішення спорів між сторонами.

Матеріали 

підготовлено спеціалістами 

ГУЮ у Полтавській області

Запитували? Відповідаємо!
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власне  ім'я  та  по батькові - за
вказівкою матері у  заяві  про
державну реєстрацію народжен-
ня  відповідно  до  частини  пер-
шої статті 135 Сімейного
кодексу України.

Якщо дитина народилася до
спливу десяти місяців  від  дня
припинення шлюбу (смерті,
розірвання  шлюбу)  або визнан-
ня його недійсним, державна
реєстрація  народження  дитини
проводиться  у такому самому
порядку, як і державна реєстра-
ція народження дитини, батьки
якої перебувають між собою у
шлюбі.

Власне ім'я дитини визна-
чається за згодою батьків. Влас-
не ім'я дитини,  народженої жін-
кою, яка не перебуває у шлюбі, у
разі відсутності добровільного
визнання батьківства визна-
чається матір'ю дитини. При
державній  реєстрації народжен-
ня іншою особою власне ім'я
дитини присвоюється за її вка-
зівкою. 

При державній реєстрації
народження  дитині   може  бути
присвоєно не більше двох влас-
них імен,  якщо інше не  випли-
ває із звичаю націо-нальної
меншини, до якої належать мати
і (або) батько.

У разі  відсутності при дер-
жавній реєстрації народження
згоди батьків щодо присвоєння
власного імені спір  вирішу-
ється  органами опіки й піклу-
вання або судом.

По батькові дитині присво-
юється за власним іменем бать-
ка. По батькові  дитини, на-
родженої  жінкою,  яка не пере-
буває у шлюбі, за  умови,  що
батьківство   щодо   дитини   не
визнано, визначається  за влас-
ним іменем особи,  яку мати
дитини назвала її батьком. 

Якщо при державній реєстра-
ції народження дитини відо-
мості про батька внесені відпо-
відно заяви матері,  то  разом  із
свідоцтвом про народження ди-
тини   відділом  державної  ре-
єстрації  актів  цивільного  ста-
ну видається  витяг  з  Держав-
ного  реєстру  актів  цивільного
стану громадян  про  державну
реєстрацію  народження  згідно
з частиною першою статті 135
Сімейного кодексу України   для
призначення допомоги на дітей
одиноким матерям. 

Провідний спеціаліст
відділу державної реєстрації

актів цивільного стану
реєстраційної служби 

ГУЮ у Полтавській області
Л.В. Шпак

1. Показники в роботі щодо експертного забезпечення правосуддя.

Протягом 2012 року  відповідно до пп. 4.63 п. 4 Положення про Головні управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах  Києві та Севастополі та вимог Інструкції про особливості здійснення судово-
експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у
державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 14.07.2010 № 1549/5 (далі - Інструкція), проводились перевірки
діяльності судових експертів щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів
з питань судово-експертної діяльності.

Усього у 2012 році здійснено перевірки 7 атестованих судових експертів, що не
працюють у державних спеціалізованих установах та здійснюють  свою діяльність на
території Полтавської області. 

Перевірки здійснювались відповідно до графіку та плану проведення перевірок,
затвердженого начальником Головного управління юстиції у Полтавській області та
директором Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені
заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Станом на 31.12.2012 здійснено 7 планових перевірок  діяльності судових експертів,
з них: 3 - по м. Полтаві, 5 - по Полтавській області (м.Кременчук).

2. Показники в роботі щодо міжнародної правової допомоги.

Головним  управління юстиції у Полтавській області  у 2012 році  здійснювалось   ряд
заходів   щодо  надання  міжнародної  правової  допомоги.  Так, опрацьовано  більше
237 клопотань і доручень про  надання  міжнародної  правової допомоги.

Основною категорією справ, в яких направлялись доручення та клопотання, є
цивільні справи про стягнення аліментів та державного  мита  (найбільш
переважаюча), про розірвання шлюбу, внесення змін до актових записів  та про
відшкодування шкоди.

При цьому слід зазначити, що досить значною залишається кількість матеріалів
(близько 20% доручень та  клопотань), які повертаються в суди для доопрацювання, або
в зв'язку з тим, що матеріали взагалі не підлягали направленню компетентним судам
іноземних держав.

3. Систематизація законодавства.

Актуальним питанням є виконання доручень Прем'єр - міністра України Азарова
М.Я. від 12.07.2010 № 42125/1/1-10 та Міністра юстиції Лавриновича О.В. від
15.07.2010 334-32/49 по забезпеченню головних управлінь юстиції, підвідомчих їм
органів юстиції інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України".

Так, Головним управлінням юстиції у Полтавській області та райміськуправліннями
юстиції області постійно вживаються заходи щодо забезпечення покращення стану
передплати інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України". 

До  обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ, організацій щоквартально направляються листи
щодо виконання даного доручення Прем'єр-міністра та забезпеченню інформаційним
бюлетенем "Офіційний вісник України" цих  підрозділів  та  підвідомчих  їм  органів.  
Загалом у 2012 році  Головним управлінням юстиції у Полтавській області до місцевих
органів виконавчої влади направлено 177  інформаційних листів про підписку
бюлетеня "Офіційний вісник України". Райміськуправліннями юстиції області
направлено 3475 інформаційних листа про передплату офіційних  видань, зокрема
бюлетень "Офіційний вісник України".

Основними причинами нездійснення передплати є відсутність коштів, відсутність у
кошторисі видатків на передплату періодичних видань, обмежене фінансування тощо.  
З метою інформування більш широкого кола органів влади, підприємств, установ,
організацій, громадян інформацію про бюлетень "Офіційний вісник України"
розміщується на веб-сайтах ГУЮ та райміськуправлінь юстиції області.

У результаті проведеної роботи щодо популяризації  передплати бюлетеня
"Офіційний вісник України", стан забезпечення органів  державної влади, підприємств,
установ, організацій бюлетенем "Офіційний вісник України" дещо покращився. 
Усього за 2012 рік по Полтавській області було передплачено примірників бюлетеня
"Офіційний вісник України":
- у журнальній формі - 4295  примірників;
- зі змінами (у теках з роз'ємними замками) - 152  примірників;
- у електронній формі - 408  примірника.

Відділ судової роботи, експертного забезпечення правосуддя 
та систематизації законодавства 

ГУЮ у Полтавській області

Цікава статистика
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Права  та  обов’язки  біженців  і  осіб, 
які  потребують  додаткового  захисту 

Біженець  -  особа,  яка  не  є  грома-
дянином  України   і внаслідок  обґрун-
тованих  побоювань стати жертвою пе-
реслідувань за ознаками  раси,  вірос-
повідання, національності, грома-
дянства (підданства), належності до
певної соціальної групи або політичних
переконань перебуває за межами
країни   своєї   громадянської належ-
ності  та  не  може користуватися захис-
том цієї країни або не бажає корис-
туватися цим захистом внаслідок таких
побоювань,  або, не  маючи грома-
дянства (підданства) і перебуваючи за
межами країни свого попереднього
постійного проживання,  не  може  чи
не  бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань

Відповідно до ст. 13 Закону України
"Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту"
від 08.07.2011 № 3671-VI (далі - Закон)
особа,  стосовно  якої  прийнято  рішен-
ня  про  оформлення документів  для
вирішення  питання  щодо  визнання
біженцем  або особою, яка потребує
додаткового захисту, має право на:
- тимчасове працевлаштування,  нав-
чання,  медичну  допомогу   в порядку,
встановленому законодавством Украї-
ни; 
- проживання у родичів, у готелі,
піднаймання житлового приміщення
або користування житлом,  наданим у
пункті тимчасового розміщення
біженців; 
- безоплатну правову допомогу в
установленому порядку; 
- конфіденційне листування  з  УВКБ
ООН та право на відвідання співробіт-
никами УВКБ ООН; 
- інші права,  передбачені   Консти-
туцією   та законами  України  для
іноземців  та  осіб без громадянства,  які
законно перебувають на території
України. 

Особа,  яка звернулася  за  наданням
статусу  біженця  чи додаткового   за-
хисту   і   стосовно  якої  прийнято  рі-
шення  про оформлення документів для
вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, зобов'язана: 
- подати  центральному  органу  вико-
навчої  влади,  що реалізує державну
політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які
потребують додаткового  або  тимчасо-
вого  захисту,  відомості,  необхідні для
вирішення  питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового  захисту;  
- відбути до  визначеного  місця  тим-

часового проживання у разі одержання
направлення  центрального  органу  ви-
конавчої влади, що реалізує   державну
політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які
потребують додаткового або тим-
часового захисту; 
- проходити  медичне  обстеження  на
вимогу центрального органу виконавчої
влади,  що реалізує державну політику
у сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту; 
- з'являтися до центрального органу
виконавчої  влади,  що реалізує   дер-
жавну   політику  у  сфері  біженців  та
осіб,  які потребують  додаткового  або
тимчасового захисту, у визначений ним
строк;  
- повідомляти  центральний  орган
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну  політику  у  сфері  біженців  та
осіб,  які  потребують додаткового  або
тимчасового  захисту,  про  свої поїздки
за межі адміністративно-територіальної
одиниці України, на території якої вона
проживає. 

Відповідно до ст. 14 Закону особи,
яких визнано біженцями або особами,
які потребують додаткового захисту,
користуються тими самими правами і
свободами, а також мають такі самі
обов'язки,  як і громадяни  України,
крім випадків,  установлених  Консти-
туцією    та законами України,  а також
міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною
Радою України. 

Особи,   яких  визнано  біженцями  в
Україні,  вважаються такими, які пос-
тійно проживають в Україні, з дня
прийняття рішення про визнання їх
біженцями. 

Особи,  яких  визнано особами,  які
потребують додаткового захисту,  вва-
жаються такими, які безстроково на
законних підставах перебувають на
території України.

Відповідно до ст. 15 Закону особа,
яку визнано  біженцем  або  особою,
яка  потребує додаткового захисту, має
рівні з громадянами України права на: 
- пересування, вільний вибір місця
проживання, вільне залишення  тери-
торії України, крім обмежень, встанов-
лених законом; 
- працю; 
- провадження підприємницької   діяль-
ності,  не забороненої законом; 
- охорону здоров'я, медичну допомогу
та медичне страхування; 
- відпочинок;
- освіту;
- свободу світогляду і віросповідання; 

- направлення індивідуальних чи колек-
тивних письмових звернень або осо-
бисте  звернення  до  органів  державної
влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб цих
органів; 
- володіння, користування і  розпо-
рядження своєю власністю, результа-
тами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності; 
- оскарження до  суду  рішень,  дій  чи
бездіяльності  органів державної  влади,
органів  місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб; 
- звернення за захистом своїх прав до
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини; 
- безоплатну правову допомогу в
установленому порядку. 

Особа,  яку  визнано  біженцем  або
особою,  яка потребує додаткового за-
хисту,  має рівні  з  громадянами  Украї-
ни  права  у шлюбних та сімейних
відносинах, має право на  одержання
грошової  допомоги, пенсії   та   інших
видів  соціального  забезпечення  в  по-
рядку, встановленому  законодавством
України,  та  користування  житлом, на-
даним у місці проживання. користу-
ється  іншими  правами  і  свободами,
передбаченими Конституцією  та
законами України. 

Відповідно до ст. 16 Закону  особа,
яку визнано  біженцем  або  особою,
яка  потребує додаткового захисту, зо-
бов'язана: 
- повідомляти  протягом  десяти  ро-
бочих днів центральний орган вико-
навчої  влади,  що реалізує державну
політику у сфері біженців та  осіб,  які
потребують додаткового або тим-
часового захисту, про зміну  прізвища,
складу сім'ї, сімейного стану, місця
проживання, набуття  громадянства
України або іншої держави, надання
притулку або дозволу на постійне
проживання в іншій державі;
- знятися  з  обліку  і  стати  на  облік
центрального  органу виконавчої  вла-
ди,  що реалізує державну політику у
сфері біженців та  осіб,  які  потребують
додаткового або тимчасового захисту, за
новим  місцем  проживання у разі зміни
місця проживання і переїзду до   адмі-
ністративно-територіальної одиниці
України,   на  яку поширюється  повно-
важення  іншого  центрального  органу
виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері біженців та осіб, які
потребують  додаткового  або  тимча-
сового  захисту;
- проходити   щорічну   перереєстрацію
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З прийняттям Закону України "Про
соціальний діалог в Україні" у суб'єктів
сторін профспілок та об'єднань
роботодавців виникає певний ряд
питань щодо застосування норм статей
даного закону на територіальному
рівні. Працівники відділення НСПП в
Полтавській області в межах компе-
тенції також надають консультації з
питань, що стосуються трудового
законодавства.

За якими критеріями здійснюється
оцінка репрезентативності на

територіальному рівні?

Стаття 5 Закону передбачає загальні
критерії репрезентативності для
суб'єктів профспілкової сторони та
сторони роботодавців до яких відно-
сяться: легалізація (реєстрація) зазна-
чених організацій (об'єднань) та їх
статус; для профспілок, їх організацій
та об'єднань - загальна чисельність їх
членів, для організацій роботодавців та
їх об'єднань - загальна чисельність
працівників, які працюють на підпри-
ємствах - членах відповідних органі-
зацій роботодавців; галузева та терито-
ріальна розгалуженість. 

На територіальному рівні для участі
у колективних переговорах з укладення
територіальних угод та для делегуван-
ня представників до органів соціаль-
ного діалогу репрезентативними є
професійні спілки та їх об'єднання і
організації роботодавців та їх об'єднан-
ня, які: легалізовані (зареєстровані)
відповідно до закону; є обласними,
місцевими профспілками, їх організа-
ціями та об'єднаннями, створеними за
територіальною ознакою, членами
яких є не менше двох відсотків зайня-
того населення у відповідній адмініст-
ративно-територіальній одиниці; є
організаціями роботодавців, їх об'єд-
наннями, що діють на території відпо-
відної адміністративно-територіальної
одиниці, на підприємствах членів яких
працюють не менше п'яти відсотків
зайнятого населення у відповідній
адміністративно-територіальній
одиниці. 

Окрім того професійні спілки та їх
об'єднання, організації роботодавців та
їх об'єднання, що не відповідають
критеріям репрезентативності, за
рішенням своїх виборних органів мо-
жуть надавати повноваження репре-
зентативним організаціям та об'єднан-
ням відповідного рівня для представ-
лення своїх інтересів або вносити на

розгляд відповідних органів соціаль-
ного діалогу свої пропозиції. Ці про-
позиції є обов'язковими для розгляду
сторонами під час формування уз-
годженої позиції та прийняття рішень
(стаття 6 Закону).

Чи передбачений перелік
документів для здійснення оцінки

відповідності критеріям
репрезентативності 

та в якому документі це зазначено?

Так, Законом України "Про соціаль-
ний діалог в Україні" (далі - Закон)
проведення здійснення оцінки відпо-
відності критеріям репрезентативності
та її підтвердження на національному
та галузевому рівнях покладено на
Національну службу посередництва і
примирення (далі - НСПП); на терито-
ріальному рівні - відповідним від-
діленням НСПП. 

Затверджений наказом НСПП від
21 липня 2011р. № 73, після по-
годження зі сторонами соціального діа-
логу на національному рівні, "Порядок
оцінки відповідності критеріям репре-
зентативності та підтвердження репре-
зентативності суб'єктів сторін проф-
спілок та організацій роботодавців"
(далі - Порядок) передбачає сам по-
рядок подання та перелік документів
на всіх рівнях, як для профспілок та їх
об'єднань, так і для організацій робо-
тодавців та їх об'єднань. Так на
територіальному рівні: 

Для об'єднань профспілок перед-
бачено:
- лист - заяву (за визначеною формою);
- копію свідоцтва про легалізацію,
виданого відповідним органом юстиції
в Автономній Республіці Крим,
області, місті Києві і Севастополі, на
відповідність заявленому статусу;
- копію статуту (положення);
- перелік республіканських, обласних,

місцевих профспілок, організацій
всеукраїнських профспілок, легалізо-
ваних відповідними органами юстиції
із зазначенням: дати їх реєстрації і
номера свідоцтва; юридичної адреси та
фактичного місця знаходження; пріз-
вища, ім'я, по батькові керівника;
засобів зв'язку (номерів телефонів,
електронних адрес); кількості членів
профспілки;
- довідку про загальну чисельність
членів профспілок, які входять до
об'єднання;

Для професійних спілок (респуб-
ліканські, обласні, місцеві), організацій
всеукраїнських профспілок:

у  строки,  встановлені центральним
органом   виконавчої  влади,  що  реалі-
зує  державну політику  у сфері біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, за місцем
проживання. Порядок перереєстрації
біженців  або осіб, які потребують   до-
даткового захисту, встановлюється
центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування  державної
політики  у  сфері  біженців  та  осіб, які
потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту. 

Відповідно до ст. 17 Закону  особа,
якій   відмовлено  в  оформленні  доку-
ментів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою,  яка пот-
ребує додаткового захисту, за  відсут-
ності  умов,  зазначених у пунктах 1 та
13 частини першої статті 1 цього Закону,
у  разі  виникнення зазначених  умов
може  повторно звернутися із заявою про
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту. 

Особа,  стосовно  якої  прийнято
рішення  про  відмову  в оформленні
документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, про
відмову у визнанні біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту, втрату чи позбавлення статусу
біженця або додаткового захисту,
скасування рішення про визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додат-
кового захисту,  а також яка оскаржує
відповідне  рішення  до центрального
органу   виконавчої  влади,  що  реалізує
державну політику  у сфері біженців та
осіб, які потребують додаткового або
тимчасового  захисту, або до суду, до
прийняття рішення за скаргою має права
та обов'язки, передбачені статтею 13
цього Закону. 

Особа,  яка  отримала  повідомлення
суду про підтвердження рішення про
відмову в оформленні документів для
вирішення  питання щодо  визнання  бі-
женцем  або  особою,  яка  потребує  до-
даткового захисту,  чи  у  визнанні  бі-
женцем  або  особою,   яка   потребує до-
даткового захисту, або втрату чи позбав-
лення статусу біженця або додаткового
захисту,  скасування рішення про
визнання біженцем  чи особою,  яка
потребує  додаткового  захисту,  повинна
залишити територію України в установ-
лений строк,  якщо вона  не  має  інших
встановлених  Законом  України  "Про
правовий статус іноземців та осіб   без
громадянства"   законних   підстав    для
перебування в Україні. 

Провідний спеціаліст 
Диканського РУЮ

О.А. Макаревич

Про соціальний діалог в Україні
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- лист - заяву (за визначеною формою);
- копію свідоцтва про легалізацію або
повідомлення про включення до
реєстру об'єднань громадян, виданого
відповідним органом юстиції, на
відповідність заявленому статусу;
- перелік організацій профспілки у
відповідній адміністративно-терито-
ріальній одиниці, легалізованих відпо-
відними органами юстиції із зазна-
ченням: дати їх реєстрації і номера
свідоцтва (повідомлення); юридичної
адреси та фактичного місця зна-
ходження; прізвища, ім'я, по батькові
керівника; засобів зв'язку (номерів
телефонів, електронних адрес); 
- довідку про загальну чисельність
членів профспілки.

Для організацій роботодавців,
об'єднань організацій роботодавців: 
- лист-заяву (за визначеною формою);
- копію свідоцтва заявника, що під-
тверджує факт легалізації (реєстрації)
організації, об'єднання; 
- копію статуту заявника;
- довідку про загальну чисельність
працівників, які працюють на
підприємствах - членах відповідних
організацій роботодавців, їх об'єднань,
що входять до складу заявника;
- перелік членів заявника.

Слід зазначити, що всі документи
подаються разом та мають бути підпи-
сані керівником та завірені печаткою
суб'єкта сторони профспілок або
сторони роботодавців.

Окрім того дані про чисельність
надаються станом на 1 січня року
звернення. Профспілки, їх організації
та об'єднання надають дані про чи-
сельність членів профспілок відповідно
до форм звітності, затверджених
рішеннями своїх виборних колегіаль-
них органів (керівниками). Організації
роботодавців та їх об'єднання надають
дані про чисельність працівників, які
працюють на підприємствах -  членах
організацій роботодавців та їх об'єд-
нань, на підставі інформації органів
державної статистики.

Також Законом передбачено, що
НСПП та її відділення за результатами
оцінки відповідності критеріям репре-
зентативності та підтвердження репре-
зентативності ведуть реєстр цих орга-
нізацій (об'єднань) (стаття 7 Закону).
Зазначений реєстр оприлюднюється на
офіційному сайті НСПП та в Бюлетені
НСПП. 

Який термін розгляду поданих
документів для оцінки
репрезентативності?

Загальний термін для вивчення,
аналізу та перевірки документів складає

один календарний місяць.
За обґрунтованим рішенням Голови

НСПП або керівника відповідного її
відділення цей термін може бути
продовжений, але не більше ніж на 10
робочих днів.

Загальний термін для прийняття
рішення Головою НСПП або керів-
ником її відповідного відділення не
може перевищувати двох місяців з дня
реєстрації документів.

Скажіть що таке колективний
договір і чи потрібно його взагалі

укладати? 

Згідно з Конвенцією МОП № 98
колективний договір - це будь-яка
письмова угода про умови праці та
найму, яка укладається з одного боку
підприємцем, групою підприємців або
однією чи декількома організаціями
підприємців і з другого боку однією або
декількома представницькими організа-
ціями трудящих або, у разі відсутності
таких організацій, представниками
самих трудящих, які належним чином
обрані й уповноважені відповідно до
законодавства країни. В нашій державі
правове регулювання колективних
договорів і угод здійснюється Законом
України "Про соціальний діалог в
Україні", "Про колективні договори і
угоди", КЗпП України, Законами
України "Про оплату праці", "Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності", "Про організації робото-
давців" де визначаються правові основи
розробки, укладення і виконання
колективних договорів і угод з метою
сприяння регулюванню трудових від-
носин і соціально-економічних інте-
ресів працівників і власників. Всі ми
знаємо, що до трудових колективів
входять всі працюючі на підприємстві, а
також працюючі власники, а особ-
ливості їх праці можуть суттєво
відрізнятися від умов праці найманих
працівників. Соціально-трудові відно-
сини ж формуються в процесі
укладення колективних договорів і
колективних угод. Закон України "Про
колективні договори і угоди" передба-
чає укладення колективних угод на
регіональному, галузевому і національ-
ному рівнях з метою сприяння регу-
люванню трудових відносин і со-
ціально-економічних інтересів праців-
ників і власників.

Взагалі колективний договір - це
локальний нормативно-правовий акт,
який регулює трудові, соціально-
економічні відносини між власником і
працівниками даного підприємства.
Колективний договір укладається на
підприємствах, в установах, органі-

заціях незалежно від форм власності й
господарювання, які використовують
найману працю і володіють правами
юридичної особи. Він слугує стабі-
лізатором прав роботодавця і праців-
ників протягом терміну його дії.

Будучи закріпленими у колективному
договорі, колективні інтереси сторін
набирають форми взаємних зобов'язань,
виконання яких забезпечується взаєм-
ною відповідальністю сторін. Разом з
тим колективний договір є актом
соціального партнерства на рівні під-
приємства між працівниками і влас-
ником або уповноваженим ним органом
і виступає результатом узгодження їхніх
взаємних інтересів.

Закон України "Про соціальний діалог
в Україні" визначає рівні та сторони
соціального діалогу. Так, на локальному
рівні - сторона працівників, суб'єктами
якої є первинні профспілкові органі-
зації, а в разі їх відсутності - вільно
обрані для ведення колективних пере-
говорів представники (представник)
працівників; сторона роботодавця, су-
б'єктами якої є роботодавець та/або
уповноважені представники робото-
давця (стаття 4).

Отже стороною колективного дого-
вору має визнаватися трудовий колек-
тив, туму, що саме він буде виконувати
взяті за договором зобов'язання. Ви-
борний орган первинної профспілкової
організації виступає представником
трудового колективу для проведення
підготовчої роботи щодо укладення
колективного договору. У ст. 17 Закону
України "Про підприємства в Україні"
стороною колективного договору
визнано "трудовий колектив або упов-
новажений ним орган". Згідно зі стат-
тею 38 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності"
"виборний орган первинної профспіл-
кової організації на підприємстві
укладає і контролює виконання колек-
тивного договору".

Трудові колективи на загальних збо-
рах уповноважують профком або інший
орган представляти свої інтереси в
процесі підготовки колективного до-
говору.

За наявності на підприємстві кількох
профспілкових організацій вони повин-
ні сформувати загальний представниць-
кий орган для ведення переговорів. Не
допускається ведення переговорів і
укладення колективних договорів і угод
від імені працівників організаціями або
органами, які фінансуються власником,
політичними партіями. У випадку, якщо
інтереси трудового колективу представ-
ляє профспілковий орган, інтереси
власника не можуть представляти осо-
би, котрі є членами виборного органу



Правовий вісник
23

25  лютого 2013 року Законодавство

цієї профспілки.
Колективні договори укладаються не

тільки на виробничих підприємствах, а
й у бюджетних установах, закладах ос-
віти, охорони здоров'я, органах вико-
навчої влади та місцевого самовря-
дування.

Отже, укладення колективних дого-
ворів і угод свідчить про децентра-
лізацію правового регулювання тру-
дових відносин. Держава на рівні цент-
ралізованих норм встановлює загальну
процедуру укладення колективних до-
говорів, але зміст їх визначається сто-
ронами. Багато норм законів про оплату
праці, про відпустки не можуть бути
реалізовані інакше, ніж шляхом укла-
дення колективного договору. 

Який порядок звільнення працівників
у зв'язку із  скороченням штату?

Хто має переважне право
залишитися на роботі у випадку

скорочення?

Пункт 1 ст. 40 КЗпП України передба-
чає звільнення працівника у разі "зміни
в організації виробництва і праці, в
тому числі ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання
підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату
працівників".

В умовах формування ринкових
відносин набуває все більш широких
масштабів вивільнення працівників у
зв'язку зі змінами в організації вироб-
ництва і праці, у тому числі перед-
баченими у п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Серед причин, які можуть призвести до
звільнення працівників, практично
виділяються дві - ліквідація підпри-
ємства і скорочення чисельності або
штату працівників. Реорганізація і
перепрофілювання підприємства, які не
впливають на скорочення працівників,
не можуть бути підставою для
звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Власник має  право одноосібно прий-
няти рішення щодо скорочення штату
працівників. Але відповідно до вимог
міжнародних стандартів з цього пи-
тання профспілки мають певні повно-
важення щодо забезпечення захисту
працівників від безробіття. Ці повно-
важення визначаються законодавством і
колективними договорами та угодами.
Роботодавець як власник має право
самостійно приймати рішення щодо
кількості працівників, скорочення
штату, але з іншого боку, згідно зі ст. 49-
4 КЗпП України та ст. 22 Закону
України "Про профспілки, їх права та
гарантії діяльності", передбачено обо-
в'язок роботодавця не пізніше як за три
місяці до намічуваних звільнень надати

інформацію та провести спеціальні кон-
сультації з профспілками з цього пи-
тання. Профспілки мають право вно-
сити обов'язкові для розгляду пропо-
зиції органам державної влади, органам
місцевого самоврядування, роботодав-
цям, їх об'єднанням про перенесення
термінів, тимчасове припинення або
скасування заходів, пов'язаних з вивіль-
ненням працівників.

Закон вимагає попередити праців-
ників про наступне вивільнення персо-
нально не пізніше ніж за два місяці
(ст. 49-2 КЗпП України).

Крім цього, роботодавець зобо-
в'язаний повідомити про наступне
вивільнення працівників державну
службу зайнятості, вказуючи підстави і
строки вивільнення, найменування
професій, спеціальностей, кваліфікації,
а також розмір оплати праці, а в деся-
тиденний строк після вивільнення
подати списки фактично звільнених
працівників (ст. 20 Закону України "Про
зайнятість населення"). 

Але слід зауважити, що існують
певні категорії працівників, які не
можуть бути звільнені за п. 1 ст. 40
КЗпП України, крім ліквідації підпри-
ємства. До цієї категорії відносяться:
вагітні жінки і жінки, які мають дітей
віком до 3 років (до 6 років - у випадку,
коли дитина потребує домашнього
догляду - ч. 6 ст. 179 КЗпП України),
одинокі матері, які самостійно вихо-
вують дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП України).
Звільнення працівників, які не досягли
18-и річного віку з такої підстави про-
водиться лише у виняткових випадках
та з обов'язковим працевлаштуванням
(ст. 198 КЗпП України).

Після прийняття рішення про
скорочення штатів роботодавець про-
водить відбір конкретних працівників
для звільнення їх з роботи. Але важливо
знати, що переважне право на зали-
шення на роботі при цьому надається
працівникам з більш високою квалі-
фікацією і продуктивністю праці. 

Але за рівних умов продуктивності
праці й кваліфікації перевага в
залишенні на роботі надається:
сімейним працівникам, за наявності
двох і більше утриманців; особам, в
сім'ях яких немає інших працівників із
самостійним заробітком; працівникам з
тривалим безперервним стажем роботи
на даному підприємстві; працівникам,
що дістали на даному підприємстві
трудове каліцтво або професійне
захворювання; учасникам бойових дій,
інвалідам війни й особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"; авторам винахо-

дів, корисних моделей, промислових
зразків і раціоналізаторських пропо-
зицій; особам з числа депортованих з
України протягом 5 років з часу
повернення на постійне місце прожи-
вання в Україну; працівникам з числа
колишніх військово-службовців строко-
вої служби й осіб, які проходили
альтернативну (невійськову) службу,
протягом 2 років від дня звільнення зі
служби. Перелік цих осіб
встановленого у ст. 42 КЗпП України
але він не є вичерпним. 

Законодавство також передбачає
переважне право на залишення на
роботі при скороченні штату осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною - Героям Соціалістичної
Праці та Повним кавалерам ордена
Трудової Слави (Закон України "Про
основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" від 16 грудня
1993 p.); осіб, що постраждали від Чор-
нобильської катастрофи, І і II категорій,
та ліквідаторів III категорії (Закон
України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"
в редакції від 19 грудня 1991 p.); Героїв
Радянського Союзу та Повних кавалерів
ордена Слави, а також осіб, наго-
роджених чотирма та більше медалями
"За відвагу" (Закон України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"); ветеранів військової служби
на роботі, на яку вони були зараховані
вперше після звільнення з військової
служби при скороченні чисельності або
штату працівників (Закон України "Про
статус ветеранів військової служби та їх
соціальний захист").

При звільненні за п. 1 ст. 40 КЗпП
України працівникові виплачується
вихідна допомога в розмірі не менше
середнього місячного заробітку (ст. 44
КЗпП України). 

Працівник, звільнений за даним
пунктом статті (крім ліквідації
підприємства), протягом одного року
має право на укладення трудового
договору в разі повторного прийняття
на роботу, якщо власник проводить
прийняття на роботу працівників
аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП
України).

Заступник начальника 
відділення НСПП 

у Полтавській області Атаманюк
Оксана Анатоліївна Атаманюк  

Головний спеціаліст 
сектора правового забезпечення

відділення НСПП у Полтавській
області Олена Григорівна Кротова 


