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Вже пройшло майже три місяці як
запрацювали органи державної реєстра-
ції прав.  Чи змінилося щось у порядку
роботи цих органів редакція “ПВ”
дізналася у начальника Головного
управління юстиції Тетяни Михайлівни
Колотілової
Колотілова Т.М.: Так. Для зручності
громадян змінився режим роботи
реєстраційних служб. Наприклад, у
вівторок вони працюють до 20 години, а
також встановлений робочий день у
суботу з 8 до 16 години. 
Кор.: Оскільки продовжує виникати
багато питань у власників, які вже
зареєстрували  своє право  власності
на  нерухомість. Тетяно Михайлівно
роз'ясніть,  будь ласка, чи повинні
вони звертатися  до  реєстраційної
служби  для  перереєстрації? 
Колотілова Т.М.: Ні, не повинні.
Відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень" права
на нерухоме майно та їх обтяження, що
виникли до набрання чинності цим
Законом(до 01.01.2013р.), визнаються
дійсними.

У обов'язковому порядку "пере-
реєструвати" право на нерухомість
необхідно тільки в разі, якщо виникла
необхідність її відчуження. В такому
випадку "перереєстрацію" речових прав
на нерухоме майно проводитиме нота-
ріус, який перевірить інформацію в
реєстрах і перенесе її у Державний
реєстр прав.

У разі, якщо ви не маєте наміру
вчиняти дії з нерухомим майном дер-
жавна реєстрація прав у єдиному Дер-
жавному реєстрі прав проводиться за
бажанням власника чи користувача.
Кор.: Тетяно Михайлівно, як довго
триває процес державної реєстрації? 
Колотілова Т.М.: Державна реєстрація
прав власності та інших речових прав
на нерухоме майно, надання відмови в
такій реєстрації проводяться у строк,

що не перевищує 14 робочих днів з
моменту прийняття заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень.
Кор.: Тетяно Михайлівно, скільки
коштує реєстрація речових прав?
Колотілова Т.М.: За державну
реєстрацію права власності на нерухоме
майно справляється державне мито в
розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, що на сьогодні
становить 119 гривень. За державну
реєстрацію речового права на нерухоме
майно, похідного від права власності,
внесення змін до запису Державного
реєстру та реєстрацію обтяження
передбачається стягнення державного
мита в розмірі 3 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - 51 гривня. 

За результатами реєстрації прав
власнику нерухомого майна видається
витяг. Плату за витяг встановлено в сумі
120 грн.

За внесення змін до записів про
реєстрацію речових прав, виправлення
помилок, якщо вони відбулися не звини
державного реєстратора, справляється
державне мито в сумі 51 грн.

Водночас слід звернути увагу на те,
що за проведення державної реєстрації
прав, які виникли та зареєстровані до
01.01.2013, фізичні та юридичні особи
звільняються від сплати державного
мита.
Кор.: Тетяно Михайлівно, як відбу-
вається державна реєстрація права
власності на нерухоме майно, отри-
мане у спадок?
Колотілова Т.М.: Перш за все, слід
зазначити, що оскільки при отриманні
нерухомого майна у спадщину,
спадкоємець звертається до нотаріуса
для оформлення свідоцтва про право на
спадщину, державну реєстрацію права
власності на таке майно здійснюватиме
нотаріус.

Документи, які необхідно подати для
проведення державної реєстрації прав:
- заява про державну реєстрацію; 
- копія документу, що посвідчує особу
заявника; 
- копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб -
платників податків (крім випадків, коли
особа через свої релігійні або інші
переконання відмовляється від прий-
няття реєстраційного номера облікової
картки платника податку, офіційно
повідомила про це відповідні органи
державної влади та має відмітку в
паспорті громадянина України); 
- документ, що підтверджує внесення
плати за надання витягу з Державного
реєстру прав; 
- документ про сплату державного мита
(крім випадків, коли особа звільнена від
сплати державного мита); 
-   свідоцтво про право на спадщину на
нерухоме майно.
Кор.: Тетяно Михайлівно, які особли-
вості державної реєстрації права
власності на придбану квартиру,
зокрема на підставі договору купівлі-
продажу?
Колотілова Т.М.: Державна реєстрація

права власності на квартиру, що виник-
ло на підставі договору купівлі-про-
дажу, проводиться нотаріусом, який
посвідчив такий договір. 

Документи, які необхідно подати для
проведення державної реєстрації прав:
- заява про державну реєстрацію; 
- копія документу, що посвідчує особу
заявника; 
- копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з Дер-
жавним реєстром фізичних осіб - плат-
ників податків (крім випадків, коли
особа через свої релігійні або інші пере-
конання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податку, офіційно повідомила
про це відповідні органи державної
влади та має відмітку в паспорті
громадянина України); 
- документ, що підтверджує внесення
плати за надання витягу з Державного
реєстру прав; 
- документ про сплату державного мита
(крім випадків, коли особа звільнена від
сплати державного мита); 
- договір купівлі продажу нерухомого
майна.
Кор.: Тетяно Михайлівно,    державна
реєстрація права власності на ново-
сформовану земельну ділянку, отри-
ману у результаті "приватизації"?
Колотілова Т.М.: Державна реєстра-
ція права власності на новосформовану
земельну ділянку проводиться після
реєстрації такої земельної ділянки в
Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація права власності
на земельну ділянку проводиться ре-
єстраційною службою за місцезнахо-
дженням такої ділянки. 

Водночас заявник може як самостійно
подати необхідні документи до реєстра-
ційної служби, так і "передати" такі
документи через органи земельних ре-
сурсів, які вносили відомості про зе-
мельну ділянку до Державного земель-
ного кадастру.

Документи, які необхідно подати для
проведення державної реєстрації прав:
- заява про державну реєстрацію; 
- копія документу, що посвідчує особу
заявника; 
- копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з   

Державним реєстром фізичних осіб -
платників податків (крім випадків, коли
особа через свої релігійні або інші
переконання відмовляється від прий-
няття реєстраційного номера облікової
картки платника податку, офіційно по-
відомила про це відповідні органи дер-
жавної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України); 
- 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); 
- рішення органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування про
затвердження проекту землеустрою що-
до відведення земельної ділянки та на-
дання її у власність.

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 
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Здійснення Головним управлінням юстиції у Полтавській
області та його територіальними органами функції контролю 
за дотриманням суб'єктами нормотворення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів у 2012 році

Здійснення Головним управлінням
юстиції у Полтавській області та його
територіальними органами функції
контролю за дотриманням суб'єктами
нормотворення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-пра-
вових актів у 2012 році

З метою здійснення контролю за
дотриманням суб'єктами нормотворен-
ня законодавства про державну реєстра-
цію нормативно-правових актів  Голов-
ним управлінням юстиції та його
територіальними органами відповідно
до Порядку проведення органами
юстиції перевірок стану додержання
законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції
України 19.01.2012 № 93/5, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України
19.01.2012 за №67/20380, проводяться
виїзні, безвиїзні, планові та позапланові
перевірки. 

Планові перевірки в районних
державних адміністраціях з питань
дотримання законодавства про держав-
ну реєстрацію нормативно-правових
актів проводяться за наказом  началь-
ника Головного управління юстиції на
підставі  плану-графіка  перевірок,
затвердженого заступником начальника
Головного управління юстиції, спільно
з начальниками відповідних районних
управлінь юстиції. Під час проведення
7 спільних планових перевірок було
переглянуто 12795  розпорядчих доку-
ментів  (протягом  2011 року - 11867), за
результатами яких було виявлено 6
нормативно-правових актів, виданих в
2010 році та в грудні 2011 року, які
підлягали державній реєстрації, але на
реєстрацію не подавалися (у 2011 - 12).
Також в ході перевірок були виявлені
розпорядчі документи, підготовлені з
перевищенням компетенції (4) та з
порушенням чинного законодавства (2). 

У ході проведення планових пере-
вірок  також  аналізувалися положення
про юридичну  службу суб'єкта  нормо-
творення та   посадові   інструкції пра-
цівників  юридичної  служби щодо від-
повідності їх Загальному положенню
про юридичну службу міністерства,
іншого центрального органу виконавчої
влади, державного підприємства, уста-
нови, організації, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від
26.11.2008 №1040 (із змінами);  пере-
вірялися нормативно-правові  акти з пи-
тань державної реєстрації, що  прий-
мались суб'єктом нормотворення, а

також рекомендації чи інші документи з
цього питання, визначення відповідаль-
них осіб за цю роботу;  аналізувалися
графіки  та протоколи роботи комісії по
перегляду   нормативно-правових  актів
на відповідність до  Конституції та
законам  України,  іншим актам законо-
давства, положенням Конвенції про
захист прав  людини і основоположних
свобод, строки  проведення  цієї  роботи
та її ефективність.  Зверталася  також
увага на  роботу суб'єкта нормотворен-
ня з нормативно-правовими актами,  що
пройшли  державну  реєстрацію  у
відповідному  управлінні юстиції, по-
рядок їх зберігання та ведення відпо-
відного журналу обліку. В ході
перевірок аналізувалися нормативно-
правові акти, зареєстровані органами
юстиції, на відповідність їх чинному
законодавству  у зв'язку із змінами в
законодавстві. Перевірялася робота
суб'єкта нормотворення з його  струк-
турними підрозділами щодо  забез-
печення  останніми виконання законо-
давства про державну реєстрацію  нор-
мативно-правових  актів, зокрема пр-
оведення   суб'єктом   перевірок   з   цьо-
го   питання,   результати   цих пере-
вірок.        

За результатами та в ході перевірок
надавалась методична та практична
допомога із зазначеного питання. 

Відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.92
№731 "Про затвердження Положення
про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами)
та  Порядку проведення органами юсти-
ції перевірок Головним та територіаль-
ними управліннями юстиції також
щомісяця проводяться безвиїзні пере-
вірки суб'єктів нормотворення щодо
стану додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-пра-
вових актів шляхом перегляду  надіс-
ланих переліків актів з основної діяль-
ності, прийнятих протягом місяця, крім
актів персонального характеру, а у разі
потреби та на вимогу управлінь  юсти-
ції - завірених в установленому законо-
давством порядку копій зазначених
актів. 

Протягом 2012 року Головним
управлінням юстиції проведено 276
безвиїзних перевірок, в ході яких було
переглянуто 5151 акт з основної
діяльності (по перелікам), прийнятих 22
суб'єктами нормотворення протягом
2012 року (протягом 2011 року - 8012).

Для додаткового вивчення  було витре-
бувано та проаналізовано 420 актів, із
яких  1 акт, виданий у грудні 2011 року,
підлягав державній реєстрації в
Головному управлінні юстиції, але був
застосований до виконання без держав-
ної реєстрації. 

Крім того, Головне управління
юстиції у Полтавській області про-
довжує здійснювати контроль за
нормотворчою діяльністю 20 тери-
торіальних органів центральних органів
виконавчої влади, які на сьогодні не
являються суб'єктами нормотворення.
Протягом 2012 року проведено 192
безвиїзні перевірки не суб'єктів
нормотворення, в ході яких переглянуто
2952 розпорядчих документи, із них для
додаткового вивчення витребувано та
проаналізовано 35 розпорядчих доку-
ментів. За результатами проведеної
роботи виявлено 6 актів, прийнятих з
перевищенням компетенції, які були
скасовані територіальними органами
центральних органів виконавчої влади
за рекомендаціями Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області.  

Територіальними управліннями
юстиції протягом 2012 року проведено
2787  безвиїзних перевірок (протягом
2011 року - 1869), у ході проведення
яких переглянуто 30892 акти з основної
діяльності, прийнятих 243 суб'єктами
нормотворення протягом 2012 року. Для
додаткового вивчення було витребувано
та проаналізовано 208 актів. За резуль-
татами додаткового вивчення було
встановлено, що вони не підлягають
державній реєстрації (у 2011 - 60).

Відповідно до розділу ІІІ Порядку
проведення органами юстиції перевірок
та враховуючи результати проведення
безвиїзних перевірок суб'єктів нормо-
творення, Головне та територіальні
управління юстиції щомісячно здійсню-
ють виїзні планові перевірки актів,
прийнятих цими суб'єктами, щодо
додержання ними законодавства про
державну реєстрацію нормативно-пра-
вових актів. Виїзні планові перевірки
проводяться за місцезнаходженням
суб'єктів нормотворення згідно із
затвердженими та доведеними до
відома суб'єктів нормотворення річ-
ними планами-графіками проведення
виїзних та безвиїзних перевірок. 

Протягом 2012 року Головним управ-
лінням юстиції проведено 240 виїзних
планових перевірок, районними, міськ-
районними управліннями юстиції -
2677, під час яких  переглядалося  лис-
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Звичаї та закони захищали права
споживачів завжди. Ідея захисту прав
споживачів поступово матеріалізу-
валась і знайшла своє втілення в
утворенні різноманітних суспільних
об'єднань, правових норм тощо.

У 1936 році з'явилася Національна
асоціація споживачів США, в 1951 році -
у Франції, в 1957 році - у
Великобританії. Президент США Джон
Кеннеді визнав рух за захист прав
споживачів життєво важливим,
поставив його поруч із профспілковим і
"зеленим". 15 березня 1961 року
президент США видав спеціальну
постанову, що проголошувала "Чотири
права споживачів": 

1) на безпеку, якість товарів і послуг; 

2) на достовірну інформацію про них; 

3) право бути почутим у разі висунення
споживацьких претензій; 

4) право захищати свої споживацькі
претензії в суді. Від того часу 15 березня
щорічно відзначають як 

Всесвітній день прав споживачів. У
1973 році  XXV сесія Консультативної
Асамблеї Ради Європи затвердила
"Хартію захисту споживачів", а в 1985
році Генеральна Асамблея ООН
затвердила "Керівні принципи захисту
інтересів і прав споживачів". 

В Україні права та інтереси спожива-
чів захищають Цивільний кодекс
України (глава 54 "Купівля-продаж"),
Закони  "Про захист прав споживачів",
"Про рекламу", "Про інформацію", "Про
освіту", "Про безпечність та якість
харчових продуктів", "Про транспорт",
"Про зв'язок", "Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення" та ряд підза-
конних нормативно-правових актів.

Базовим Законом, безумовно, є Закон
"Про захист прав споживачів" від
12.05.1991  №1023-ХІІ. Відповідно до
ч.1 і 2 ст. 4 цього Закону споживачі під
час придбання, замовлення або вико-
ристання продукції, яка реалізується на
території України, для задоволення
своїх особистих потреб мають право на:
1) захист своїх прав державою; 

2) належну якість продукції та обслуго-
вування; 

3) безпеку продукції; 

4) необхідну, доступну, достовірну та
своєчасну інформацію про продукцію, її
кількість, якість, асортимент, а також
про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної
шкоди, завданої внаслідок недоліків
продукції (дефекту в продукції), відпо-
відно до закону;

6) звернення до суду та інших
уповноважених державних органів за
захистом порушених прав; 

7) об'єднання в громадські організації
споживачів (об'єднання споживачів) та
ін.

Але споживачі мають не тільки права,
але й обов'язки. Так, відповідно до ч.3
ст.4 цього ж Закону  споживачі
зобов'язані: 

1) перед початком експлуатації товару
уважно ознайомитися з правилами
експлуатації, викладеними в наданій
виробником (продавцем, виконавцем)
документації на товар; 

2) в разі необхідності роз'яснення умов
та правил використання товару - до
початку використання товару звернути-
ся за роз'ясненнями до продавця
(виробника, виконавця) або до іншої
вказаної в експлуатаційній документа-
ції особи, що виконує їх функції; 

3) користуватися товаром згідно з його
цільовим призначенням та дотриму-
ватися умов (вимог, норм, правил),
встановлених виробником товару (вико-
навцем) в експлуатаційній документа-
ції;

4) з метою запобігання негативним для
споживача наслідкам використання
товару - застосовувати передбачені
виробником в товарі засоби безпеки з
дотриманням передбачених експлуата-
ційною документацією спеціальних
правил, а в разі відсутності таких правил
в документації - дотримуватися
звичайних розумних заходів безпеки,
встановлених для товарів такого роду.

Від того, наскільки споживач
правильно виконав свої обов'язки, в
подальшому залежить і можливість
отримати відшкодування за законом.

За захистом своїх прав споживачі
мають право звернутися до Державної
інспекції України з питань захисту прав
споживачів та її територіальних органів
на місцях, місцеві державні адмініст-
рації,  органи місцевого самоврядуван-
ня, а також  до суду.

Начальник 
Головного управління юстиції

у Полтавській області 
Т.М. Колотілова

15 березня - Всесвітній день
захисту прав споживача

тування, в якому вказівок, роз'яснень у
будь-якій формі, що встановлюють
правові норми не виявлено.  Також не
виявлено нормативно-правових актів,
які підлягали б державній реєстрації,
але на реєстрацію не подавалися, за
результатами перегляду  розпорядчих
документів. 

Оскільки стаття 188-41 Кодексу про
адміністративні правопорушення, яка
передбачає персональну адміністра-
тивну відповідальність керівників
органів, нормативно-правові акти яких
відповідно до закону підлягають
державній реєстрації, за неподання,
несвоєчасне подання для державної
реєстрації нормативно-правових актів,
направлення на виконання норма-
тивно-правових актів, що не пройшли
державної реєстрації та не опублі-
ковані в установленому законом по-
рядку, а також надіслання для
виконання вказівок, роз'яснень у будь-
якій формі, що не є нормативно-
правовими актами, але встановлюють
правові норми, набрала чинності з 05
січня 2012 року, то суб'єкти нормо-
творення до адміністративної відпо-
відальності не притягалися, протоколи
про адміністративні правопорушення
Головним та територіальними орга-
нами юстиції не складалися.

Враховуючи ці результати та ана-
логічні показники попередніх років,
можна стверджувати, що показник
виявлених нормативно-правових акт-
ів, які застосовувалися органами
виконавчої влади до виконання без
державної реєстрації, значно змен-
шився  із 72   (2011 рік) до 7 (2012 рік).
Як бачимо, ще існує проблема засто-
сування суб'єктами нормотворення
незареєстрованих нормативно-право-
вих актів, та актів, які не відповідають
чинному законодавству. 

Проте, враховуючи періодичність та
результати таких перевірок, їх запро-
вадження сприяє швидшому виявлен-
ню можливих порушень законо-
давства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів та опера-
тивнішому вжиттю заходів щодо їх
усунення.   Також встановлення з 2012
року адміністративної відповідаль-
ності за порушення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-
правових актів є реальною можли-
вістю ефективного впливу на поса-
дових осіб, винних у порушенні зако-
нодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, яка
дозволить забезпечити більш високий
рівень захисту прав громадян. 

Заступник начальника 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
С.В. Зубарєва 
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Правові та організаційні засади
діяльності органів державної реєстрації
актів цивільного сану визначаються
Законом України "Про державну реєст-
рацію актів цивільного стану" (далі -
Закон).

Діяльність органів державної реєст-
рації актів цивільного стану ґрунту-
ється на принципах додержання закон-
ності, захисту прав і законних інтересів
громадян та держави, додержання
таємниці державної реєстрації актів
цивільного стану, належного доку-
ментального оформлення проведеної
державної реєстрації. 

Відповідно до статті 4 Закону  систему
органів державної реєстрації актів
цивільного стану становлять:
- центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації актів цивільного
стану (Укрдержреєстр);
- відділи державної реєстрації актів
цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах
Києві  та Севастополі, районних, район-
них у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь
юстиції;
- виконавчі органи сільських, селищних
і міських (крім міст обласного значен-
ня) рад;
- дипломатичні представництва і кон-
сульські установи України, які про-
водять державну реєстрацію актів
цивільного стану громадян України, що
проживають або тимчасово перебу-
вають за кордоном.

У систему органів державної реєст-
рації актів цивільного стану Полтавсь-
кої області входять 36 відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану та
483 виконавчі комітети сільських,
селищних, міської рад.

У результаті проведення адміністра-
тивної реформи та оптимізації цент-
ральних органів виконавчої влади від-
діли державної реєстрації актів цивіль-
ного стану стали одним із струк-турних
підрозділів, створених у 2011 році,
реєстраційних служб.

Основним напрямком роботи відділів
державної реєстрації актів цивільного
стану є державна реєстрація народжен-
ня, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу та

зміни імені.
Щорічно органами державної реєст-

рації актів цивільного стану області
реєструється більше 50 тисяч актів
цивільного стану. 

Слід зазначити, що загальна кількість
зареєстрованих актів цивільного стану
органами державної реєстрації актів
цивільного стану Полтавської області з
кожним роком зменшується. Так,  у
2012 році зареєстровано 49 844 юри-
дичних фактів, що на 5,5% менше ніж у
2011 році, і взагалі є найменшим
показником за останні 5 років.
Відповідно до статті 6 Закону виконавчі
органи сільських, селищних, міських
рад проводять державну реєстрацію
народження фізичної особи та її
походження, шлюбу, смерті. 

Зокрема, в Полтавській області із
загальної кількості зареєстрованих
народжень, шлюбів, смертей, 40%
реєструються ними.

На підтвердження проведеної
державної реєстрації органи державної
реєстрації актів цивільного стану
видають відповідні свідоцтва та витяги
з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян. 

Видача документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану
забезпечує офіційне визнання та
підтвердження державою фактів
народження фізичної особи та її
походження, шлюбу, розірвання шлюбу,
зміни імені, смерті та сприяє належній
реалізації законних прав та інтересів
фізичної особи. 

Зокрема, у 2012 році  було видано  64
982 відповідних свідоцтв (вперше
52198, повторно - 12 779)  та  36 410
витягів з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян.

Відповідно до статті 11 Закону
відділи державної реєстрації актів
цивільного стану ведуть Державний
реєстр актів цивільного стану (далі -
Реєстр), що являє собою державну
електронну  інформаційну систему, яка
містить відомості про акти цивільного
стану, зміни, що вносяться до актових
записів цивільного стану, їх поновлення
та анулювання та відомості про видачу
свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану і про видачу витягів з
нього.

Безумовно, одним з ключових

напрямків роботи відділів державної
реєстрації актів цивільного стану є
наповнення Реєстру архівними
актовими записами. 

Зокрема, на виконання наказу
Міністерства юстиції  України №1269/5
від 24.07.2008 протягом 4-х років (2009-
2012 рр.) проводилась в області робота
по наповненню Реєстру актовими
записами за 1995-1950 роки, яких в
області налічується   більше трьох
мільйонів (3  398  419). 

Починаючи з 2013 року проводиться
робота по внесенню архівного фонду за
період з 1996 року до моменту
впровадження Реєстру - 20.12.2008, а
також за період з 1949 до 1945 року.

Внесення відомостей про державну
реєстрацію актів цивільного стану
здійснюється відділами державної
реєстрації актів цивільного стану в
електронному вигляді у Державному
реєстрі актів цивільного стану громадян
та на паперових носіях.  

Відповідно до статті 25 Закону актові
записи цивільного стану, складені на
паперових носіях, формуються в книги
державної реєстрації актів цивільного
стану, що зберігаються в архівах
відділів державної реєстрації актів
цивільного стану протягом установле-
ного законодавством строку, а саме 75
років, після чого в установленому
законодавством порядку передаються
на постійне зберігання до Державного
архіву. 

Отже, одним з основних завдань
відділів є також збереження архівного
фонду, який в Полтавській області на
сьогоднішній день становить більше 40
тисяч книг (22 221 книга у відділах
державної реєстрації актів цивільного
стану реєстраційних служб терито-
ріальних управлінь юстиції області, 19
363 книги - у відділі державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Головного
управління юстиції). 

Заступник начальника служби -

начальник відділу ДРАЦС

реєстраційної служби

ГУЮ у Полтавській області

О.В. Сінєльнікова

Основні напрямки діяльності 
органів державної реєстрації актів цивільного стану
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Реалізація конституційного права
працівників на охорону їх життя і
здоров'я, на належні, безпечні і здорові
умови праці під час трудової діяльності
- з одного боку та розвиток ринкових
відносин, впровадження в різні галузі
народного господарства нових техно-
логій, а також використання застарілого
обладнання, що є джерелом підвищеної
небезпеки - з іншого, обумовлює
необхідність та важливість розгляду
питань охорони праці.

Об'єктивно оцінюючи охорону праці
в Україні, на жаль, слід констатувати,
що нинішній її стан є досить низьким,
що, насамперед, пов'язано з інтенсив-
ним старінням основних фондів, зрос-
таючою кількістю застарілого облад-
нання. Крім того, має місце масове
послаблення трудової та технологічної
дисципліни, ігнорування вимог техніки
безпеки як власниками підприємств, так
і самими працівниками.

Однією з причин незадовільного
стану охорони праці в Україні є нев-
рахування в цій сфері європейських та
міжнародних стандартів. Одним із
основних напрямків інтеграційного
процесу в сфері охорони праці є адап-
тація національного законодавства до
законодавства ЄС.

Слід відзначити, що питання необ-
хідності гарантування безпеки вироб-
ництва і охорони здоров'я найманих
працівників було сформульовано ще у
1966 р. Зокрема, проголошене у
Загальній декларації прав людини 1948
р. право кожного на справедливі та
сприятливі умови праці уточнювалося у
ст. 7 Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні та культурні права.
Передусім такими умовами вважалась
робота в безпечних та здорових умовах
праці. У Міжнародному пакті про
економічні соціальні і культурні права
(ст. 12) йдеться про право кожного
скористатися найвищими стандартами
у сфері фізичного і розумового здоров'я,
а також про систему заходів, спря-
мованих на реалізацію цього права. З-
поміж них, зокрема, потрібно виділити
удосконалення усіх аспектів виробничої
гігієни та запобігання професійним
захворюванням.

Питання професійної безпеки та
охорони здоров'я найманих працівників
на міжнародному рівні у своїй практиці
вирішують також структурні підрозділи
ООН. Зокрема, належної уваги питан-
ням небезпечних впливів на здоров'я
найманих працівників приділяє у своїй

діяльності Всесвітня організація охоро-
ни здоров'я. У 1994 р. ця організація
ухвалила Глобальну стратегію профе-
сійного здоров'я для всіх. Цього ж року
було ухвалено Декларацію ВООЗ з
питань професійного здоров'я для всіх. 
Провідне місце серед основних джерел
міжнародно-правового регулювання
відносин у сфері гарантування най-
маним працівникам професійної без-
пеки та охорони здоров'я займають акти
Міжнародної організації праці. З часу
свого створення у 1919 р. і до сьогодні
МОП приділяє значну увагу регулю-
ванню саме цих відносин, адже профе-
сійна безпека та здоров'я найманих
працівників є невід'ємною частиною
концепції гідної праці. Загалом у сфері
професійної безпеки і охорони здоров'я
працівників ухвалено понад 40
конвенцій і рекомендацій.

Одним з таких актів є європейська
соціальна хартія, що прийнята 18
жовтня 1961 р. Визначені у ст. 2 Хартії
права  грунтуються на категоричній
необхідності захищати здоров'я людей в
межах їхьої трудової діяльності. Стаття
3 документа закріплює обов'язки, що
пов'язані з безпекою і гігієною в умовах
праці. Здоров'я і благополуччя дітей і
підлітків захищаються ст.7 і 17, а здо-
ров'я вагітних жінок підпадає під захист
ст.8 і 17. У ст.12 Хартії гарантується
право на соціальне забезпечення. Безпо-
середньо присвячені праву на охорону
здоров'я ст.11 та 13 Хартії. З метою
забезпечення ефективної реалізації
права на охорону здоров'я, держави зо-
бов'язані вжити заходів, що спрямовані
відповідно до ст.11 Хартії, на усунення
по можливості причин захворювань;
створення консультативних та освітніх
закладів, що мають за мету сприяти
зміцненню здоров'я населення і схва-
лення індивідуальної відповідальності
людей за своє здоров'я; запобігання по
можливості епідеміям, іншим хворо-
бам, а також нещасним випадкам. 

Стаття 49 Конституції України
закріплює право на охорону здоров'я, а
також його гарантії, зокрема у ч.3 ст.49
Конституції передбачено, що держава
створює умови для ефективного і
доступного для всіх громадян медич-
ного обслуговування; медична допо-
мога надається у державних і кому-
нальних закладах безоплатно; існуюча
мережа таких заклададів не може бути
скорочена. Крім цього, держава фінан-
сує відповідні соціально-економічні,
медико-санітарні, оздоровчо-профілак-

тичні програми, дбає про розвиток
фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарно-епідемічне благополуччя.
Але, на жаль, коли мова йде про
практичну реалізацію положень цієї
норми, то виникає велика кількість
проблем різного характеру від нена-
лежної нормативно-правової бази у
сфері охорони здоров'я до скрутної
економічної ситуації в Україні. Як
наслідок, в Україні стару систему
охорони здоров'я майже зруйновано, а
для нової не створено ні законодавчої,
ні фінансової бази.

Міжнародний стандарт у сфері
охорони здоров'я має багатоаспектний
характер і регламентується разом з
регулюванням відносин у галузі охо-
рони навколишнього природного се-
редовища, контролю санітарно-епіде-
мічної ситуації, якості продукції, що
випускається, та інших чинників, що
впливають на фізіологічну і психо-
логічну якість життя людини. Більшість
стандартів прав людин у сфері охорони
здоров'я, що закріплені у міжнародно-
правових актах, розглядаються міжна-
родною спільнотою в якості загально-
визнаних принципів і норм міжнарод-
ного права, які мають обов'язкову силу
для всіх держав світу. Вони мають
загальний характер, і відступити від
інших неможливо. 

Аналіз міжнародно-правових актів,
які регламентують питання професійної
безпеки та охорони здоров'я найманих
працівників, засвідчує, що їх регулю-
вання не є справою винятково на-
ціонального законодавства. Зафіксовані
в міжнародних актах стандарти про-
фесійної безпеки та охорони здоров'я,
незважаючи на свою прогресивність,
повинні й надалі вдосконалюватися,
враховуючи зміни у процесі праці,
пов'язані з розвитком суспільних відно-
син. А приведення національного тру-
дового законодавства у відповідність з
ними є необхідною умовою для гаран-
тування високого рівня соціального
захисту працівників, особливо в частині
поліпшення умов праці для захисту їх
здоров'я та безпеки під час здійснення
трудових обов'язків. 

Провідний спеціаліст

відділу організаційної роботи,

документування та контролю

ГУЮ у Полтавській області

Ю.В.  Петренко

Про міжнародно-правові стандарти професійної безпеки 
та охорони здоров'я найманих працівників 
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Складання номенклатури справ у відділі державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної служби

Складання номенклатури справ у
відділі державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби
регулюється Інструкцією з діловодства
відділах реєстрації актів цивільного
стану районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) уп-
равлінь юстиції, затвердженою наказом
Міністерства юстиції України від
26.11.2003 року N 143/5 зі змінами та
доповненнями (далі - Інструкція).

Номенклатура  справ  -   це   система-
тизований   перелік найменувань  справ,
створюваних  у діловодстві відділу
реєстрації актів цивільного стану,
оформлений у  відповідному  порядку
із зазначенням строків зберігання
справ.

Відповідальність за складання
індивідуальної номенклатури справ
покладається   на   керівника   відділу
реєстрації  актів цивільного стану або
праців-ника,  на  якого  покладається
ведення діловодства. Номенклатура
справ  відділу реєстрації актів цивіль-
ного стану складається на підставі
вивчення документів з усіх  питань його
діяльності за встановленою формою
(додаток 24 Інструкції. 

Після  виконання  документів  вони
групуються в справи, яким надаються
найменування (заголовки), що в стислій
узагальненій формі  відтворюють  склад
і зміст документів у справах.  Основною
частиною заголовка є виклад питання
(предмет), з приводу якого вона заво-
диться.  Заголовок   справи  складається
з: назви виду справи (листування,
журнал) або різновиду документів (на-
кази, протоколи); найменування від-
ділу  реєстрації  актів цивільного ста-
ну; найменування установи, до якої
адресовані або від якої одержані доку-
менти; короткого змісту документів
справи, дати періоду,  до якого нале-
жать документи справи. 

У  заголовках  справ  про  внесення
змін, доповнень, виправлень, поновлен-
ня й анулювання актових записів, а
також зміни імені,  що  містять  доку-
менти,  пов'язані  послідовністю  веден-
ня діловодства, уживається термін
справа". 

У  заголовках справ, що містять
документи з одного питання, але не

пов'язані послідовністю ведення  діло-
водства, уживається  термін "Докумен-
ти",  а після цього в дужках наводяться
основні види документів справи. 

У   заголовках   справ   з   листуван-
ням зазначаються кореспондент та
короткий зміст документів. Якщо   зміст
справи  стосується  декількох  однорід-
них адміністративно-територіальних
одиниць,  то в заголовку справи  їх інди-
відуальні найменування не вказуються.

Приклад. "Листування з виконко-
мами  сільських,  селищних  рад про
реєстрацію актів цивільного стану". 

У заголовках справ, що містять
планово-звітну документацію,  зазна-
чається період (місяць, квартал, рік), у
якому створені   документи,   наприклад
"Звіти   про  суму  стягнутого держав-
ного мита за реєстрацію актів цивіль-
ного стану за 2003 рік". 

Якщо справа складається з кількох
томів або частин,  то формулюється  її
загальний  заголовок,  а  потім,  якщо
потрібно, додаються заголовки кожного
тому  (частини),  що  уточнюють  зміст
загального заголовка.

Приклад. "Звіти  щодо витрачання
бланків   свідоцтв   про реєстрацію актів
цивільного стану виконкомами сільсь-
ких, селищних, міських (міст районного
підпорядкування) рад за 2003 рік.

Том 1. Виконком Боярської міської
ради.

Том 2. Виконком Трощанської сільсь-
кої ради". 

Розміщення заголовків справ у  но-
менклатурі відділу повинно відпо-
відати ступеню важливості питань:
документи органів вищого рівня,  далі
група організаційно-розпорядчої  доку-
ментації самого відділу,  планово-звітна
документація, листування тощо. У роз-
ділі листування першими розмі-
щуються справи, що містять листу-
вання з органами вищого рівня. 

Справи з питань, які ведуться
впродовж декількох років, уносяться до
номенклатури  справ  кожного  року
впродовж  усього терміну їх вирішення
або ведення. Номенклатура справ від-
ділу реєстрації актів цивільного стану
погоджується з експертною комісією
(далі  -  ЕК)  управління юстиції, по-
дається на розгляд експертно-пере-

вірній комісії (далі - ЕПК) відповідної
державної  архівної  установи  та
затверджується начальником відділу
реєстрації актів цивільного стану. Кож-
на справа,  включена до номенклатури
справ,  повинна мати умовне позначен-
ня (арабськими цифрами) - індекс. За
наявності в  справі  томів  (частин) ін-
декс проставляється на кожному томі з
додаванням: т.1, т.2. У номенклатуру
повинні бути включені  всі  справи,  які
ведуться у відділі реєстрації актів ци-
вільного стану, а також книги та
журнали. 

Усі виконані документи групуються
у  справи  відповідно до затвердженої
номенклатури справ. Строки   зберіган-
ня   в  номенклатурі  визначаються  на
підставі Переліку документів відділів
реєстрації актів  цивільного стану зі
строками  їх  зберігання, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України
від 04.11.2002 р. за  N  94/5 , зареєстро-
ваним у Мін'юсті 04.11.2002 р. за
N 867/7155. 

Номенклатура  справ складається у
чотирьох примірниках, на кожному з
яких обов'язково заповнюються грифи
погодження:
-  перший примірник  зберігається  у
відділі реєстрації актів цивільного
стану;
-  другий примірник   передається   до
відповідного  управління юстиції;
-   третій примірник  використовується
для  формування  справ  і пошуків пот-
рібного документа;
- четвертий надсилається до  відповід-
ної  державної  архівної установи, з
якою погоджувалися примірники но-
менклатури справ. 

Номенклатура справ відділу щорічно
(не пізніше листопада-грудня)   перегля-
дається, аналізується й уточнюється.
Після внесення змін номенклатура
справ передруковується і затверджуєть-
ся у встановленому цією Інструкцією
порядку.

У кінці року номенклатура справ
закривається  підсумковим  записом.

Провідний спеціаліст відділу 

ДРАЦС РС Диканського РУЮ 

Полтавської області

Л.В. Карпенко
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Трудова дисципліна

Трудова дисципліна - це встанов-
лений нормами права порядок взаємо-
відносин учасників трудового процесу,
що визначає точне виконання ними
своїх трудових функцій. На підпри-
ємствах вона відповідно до ст. 140
КЗпП забезпечується створенням не-
обхідних організаційних та еконо-
мічних умов для нормальної високо-
продуктивної праці, свідомим став-
ленням до праці, методами переко-
нання, а також заохоченням за сумлінну
працю. 

Керівник підприємства, установи чи
організації для дотримання трудової
дисципліни зобов'язаний:
- правильно організовувати працю
підлеглихпрацівників;
- створити умови для нормально роботи
та підвищення продуктивності праці;
- подавати приклад виконання службо-
вих обов'язків;
- давати чіткі накази, вказівки
(розпорядження) підлеглим праців-
никам, вимагати і перевіряти своєчас-
ність і точність їх виконання;
- забезпечувати дотримання трудової і
виробничої дисципліни;
- неухильно дотримуватись вимог
законодавства про працю і зобов'язань
за колективним договором.

Керівник також повинен своєчасно
виявляти причини порушень підлег-
лими працівниками трудової дисцип-
ліни, попереджувати ці порушення,
використовувати заходи впливу тру-
дового колективу.

Працівники підприємств, установ,
організацій в свою чергу зобов'язані
працювати чесно і сумлінно, своєчасно
і точно виконувати розпорядження
власника або уповноваженого ним
органу, додержуватися трудової і тех-
нологічної дисципліни, вимог норма-
тивних актів про охорону праці, дбай-
ливо ставитися до майна власника, з
яким укладено цей трудовий договір.

Важливим засобом забезпечення
трудової дисципліни є заохочення,
підставою якого служить зразкова
поведінка працівника на даний час. В
КЗпП дідсутній перелік заходів заохо-
чення, що застосовують до праців-
ників.

Згідно зі статтею 143 КЗпП до
працівників підприємств, установ,
організацій можуть застосовуватись
будь-які заохочення, що містяться в за-
тверджених трудовими колективними
правилами внутрішнього трудового
розпорядку. Ними можуть бути:
- Оголошення подяки;
- Преміювання;
- Нагородження почесною грамотою;
- Та інші заходи.

Заходи заохочення застосовуються
власником або уповноваженим ним
органом спільно або за погодженням з
профспілковим комітетом до праців-
ників.

Згідно ст. 144 КЗпП заохочення оголо-
шується наказом (розпорядженням) в
урочистій обстановці і заноситься до
трудових книжок працівників у відпо-
відності з працівниками ін. ведення.

Працівникам, які успішно й сум-лінно
виконують свої трудові обов'язки,
надаються в першу чергу переваги та
пільги в галузі соціально-культурного і
житлово-побутового обслуговування
(путівки до санаторіїв та будинків
відпочинку, поліпшення житлових
умов, тощо).

Таким працівникам надається також
перевага при просуванні по роботі, що
передбачено ст. 145 КЗпП.

Стосовно окремих працівників, які
допустили порушення трудової дис-
ципліни, можуть застосовуватися і
заходи правового впливу. За скоєння
дисциплінарного проступку наступає
дисциплінарна відповідальність, під
якою розуміється обов'язок працівника
відповісти перед власником підпри-
ємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом за
скоєний ним дисциплінарний просту-
пок та нанести ті заходи стягнення, які
вказані у дисциплінарних санкціях
трудового права.

Дисциплінарний проступок, будучи
підставою дисциплінарної відпові-
дальності, є протиправним порушен-
ням трудових обов'язків працівниками,
за скоєння якого можуть бути
застосовані заходи дисциплінарного
або громадського впливу.

Суб'єктом дисциплінарного проступ-
ку може бути тільки громадським, який
перебуває у трудових правовідносинах
з підприємством, установою,
організацією.

Об'єктом дисциплінарного проступку
є внутрішній трудовий розпорядок,
точніше, ті суспільні відносини, які
складаються у процесі його здійснення
та охороняються органами трудового
права.

До об'єктивної сторони відносять
шкідливі наслідки, а також причинний
зв'язок між ними і дією (бездіяль-ністю)
правопорушення. Суб'єктивну сторону
дисциплінарного проступку
характеризує - вина.

Відповідно до ст. 147 КЗпП за
порушення трудової дисципліни до
працівника може бути застосований
тільки один із заходів стягнення:
- Попередження;
- Догана;
- Сувора догана;
- Звільнення.

Законодавством, статутами і поло-
женнями про дисципліну можуть бути
передбачені для окремих категорій
працівників й інші дисциплінарні
стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосову-
ються органом, якому надано право
прийняття на роботу (обрання, за-

твердження і призначення на посаду)
даного працівника.

На працівників, які несуть дисцип-
лінарну відповідальність за статутами,
положеннями та іншими актами законо-
давства про дисципліну, дисциплінарні
стягнення можуть накладатися також
органами, вищестоящими щодо орга-
нів, які згадувалися вище.

Працівники, які звільнені тільки за
рішенням органу, який їх обрав і лише з
підстав передбачених законодавством.

Слід мати на увазі, що не належать до
заходів дисциплінарного стягнення
відсторонення працівника від роботи,
депреміювання, зниження зниження
кваліфікаційного наряду робітникові на
один розряд за грубе порушення
технічної дисципліни та інші серйозні
порушення трудової дисципліни існу-
ють додаткові заходи впливу на
порушників позбавлення безкоштовної
путівки, перенесення черги на житло,
тощо.

Дисциплінарне стягнення накла-
дається не пізніше одного місця з дня
виявлення проступку, на рахунок часу
звільнення працівника від роботи у
зв'язку з тимчасовою непрацездат-
ністю або перебуванням його у від-
пустці. До застосування стягнення
керівник повинен зажадати від поруш-
ника трудової дисципліни письмове
пояснення, розібратися в причинах його
проступку.

Власний або уповноважений ним
орган має право замість накладання
дисциплінарного стягнення передати
питання про порушення трудової
дисципліни на розгляд трудового колек-
тиву або його органу.

Саме до порушення трудової дисцип-
ліни відносять:
1) відсутність працівника без поваж-
них причин на робочому місці в межах
3-х годин на протязі робочого дня;
2) не виконання працівником без
поважних причин своїх трудових зобо-
в'язань у зв'язку із зміненням в установ-
леному порядку норми праці;
3) відказ або відхилення без поважних
причин від медичного обстеження
працівників, а також відказ або ухи-
лення від проходження в робочий час
спеціального обучення і здачі екзаменів
по техніці безпеки і правилам експлуа-
тації, якщо це являється обов'язковою
умовою допуску до роботи;
4) судова практика відносить до пору-
шення трудової дисципліни також
відказ працівника без поважних причин
заключити договір про повну мате-
ріальну відповідальність;
5) та інші умови передбачені зако-
нодавством.

Провідний спеціаліст відділу
примусового виконання рішень                                                                         

УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.І. Пальчик
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Матеріальна відповідальність працівників
Матеріальна відповідальність праців-

ників - це один з видів юридичної
відповідальності, що виражається в
обов'язку працівників покрити повніс-
тю або частково матеріальну шкоду, що
була заподіяна з їх вини. 

Працівники несуть матеріальну
відповідальність за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації
внаслідок порушення покладених на
них трудових обов'язків. 

При покладенні матеріальної відпо-
відальності права і законні інтереси
працівників гарантуються шляхом вста-
новлення відповідальності тільки за
пряму дійсну шкоду, лише в межах і
порядку, передбачених законодавством,
і за умови, коли така шкода заподіяна
підприємству, установі, організації вин-
ними протиправними діями (бездіяль-
ністю) працівника. Ця відповідальність,
як правило, обмежується певною час-
тиною заробітку працівника і не по-
винна перевищувати повного розміру
заподіяної шкоди, за винятком випадків,
передбачених законодавством.  

За наявності зазначених підстав і
умов матеріальна відповідальність мо-
же бути покладена незалежна від при-
тягнення працівника до дисциплі-нар-
ної, адміністративної чи кримінальної
відповідальності.  

На працівників не може бути покла-
дена відповідальність за шкоду, яка
відноситься до категорії нормального
виробничо-господарського риску, а
також за неодержані підприємством,
установою, організацією прибутки і за
шкоду, заподіяну працівником, що
перебував у стані крайньої
необхідності.  

Працівник, який заподіяв шкоду,
може добровільно покрити її повністю
або частково. За згодою власника або
уповноваженого ним органу працівник
може передати для покриття заподіяної
шкоди рівноцінне майно або поправити
пошкоджене.

У відповідності з законодавством
обмежену матеріальну відповідальність
несуть: 

1) працівники - за зіпсуття або
знищення через недбалість матеріалів,
напівфабрикатів, виробів (продукції), в
тому числі при їх виготовленні, - у
розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але
не більше свого середнього місячного

заробітку. В такому самому розмірі
працівники несуть матеріальну відпо-
відальність за зіпсуття або знищення
через недбалість інструментів, вимірю-
вальних приладів, спеціального одягу
та інших предметів, виданих підпри-
ємством, установою, організацією
працівникові в користування; 

2) керівники підприємств, установ,
організацій та їх заступники, а також
керівники структурних підрозділів на
підприємствах, в установах, організа-
ціях та їх заступники - у розмірі
заподіяної з їх вини шкоди, але не
більше свого середнього місячного
заробітку, якщо шкоду підприємству,
установі, організації заподіяно зайвими
грошовими виплатами, неправильною
постановкою обліку і зберігання мате-
ріальних чи грошових цінностей, нев-
життям необхідних заходів щодо запо-
бігання простоям, випуску недобро-
якісної продукції, розкраданню, зни-
щенню і зіпсуттю матеріальних чи
грошових цінностей. 

Відповідно до законодавства праців-
ники несуть матеріальну відповідал-
ьність у повному розмірі шкоди, запо-
діяної з їх вини підприємству, установі,
організації, у випадках, коли: 
1) між працівником і підприємством,
установою, організацією відповідно до
статті 135 цього Кодексу укладено пись-
мовий договір про взяття на себе
працівником повної матеріальної відпо-
відальності за незабезпечення цілості
майна та інших цінностей, переданих
йому для зберігання або для інших
цілей; 
2) майно та інші цінності були одержані
працівником під звіт за разовою дові-
реністю або за іншими разовими доку-
ментами; 
3) шкоду завдано діями працівника, які
мають ознаки діянь, переслідуваних у
кримінальному порядку;  
4) шкоду завдано працівником, який був
у нетверезому стані;
5) шкоди завдано недостачею, умисним
знищенням або умисним зіпсуттям
матеріалів, напівфабрикатів, виробів
(продукції), в тому числі при їх виго-
товленні, а також інструментів, вимірю-
вальних приладів, спеціального одягу
та інших предметів, виданих підпри-
ємством, установою, організацією
працівникові в користування;   

6) відповідно до законодавства на
працівника покладено повну мате-
ріальну відповідальність за шкоду, запо-
діяну підприємству, установі, органі-
зації при виконанні трудових обов'язків;  
7) шкоду завдано не при виконанні
трудових обов'язків;   
8) службова особа винна в незаконному 
звільненні або переведенні працівника
на іншу роботу. 
9) керівник підприємства, установи,
організації всіх форм власності, винний
у несвоєчасній виплаті заробітної плати
понад один місяць, що призвело до вип-
лати компенсації за порушення строків
її виплати, і за умови, що Державний
бюджет України та місцеві бюджети,
юридичні особи державної форми влас-
ності не мають заборгованості перед
цим підприємством.  

При спільному виконанні праців-
никами окремих видів робіт, зв'язаних із
зберіганням, обробкою, продажем
(відпуском), перевезенням або застосу-
ванням у процесі виробництва пере-
даних їм цінностей, коли неможливо
розмежувати матеріальну відповідаль-
ність кожного працівника і укласти з
ним договір про повну матеріальну
відповідальність, може запроваджу-
ватися колективна (бригадна) мате-
ріальна відповідальність.                            

Колективна (бригадна) матеріальна
відповідальність установлюється влас-
ником або уповноваженим ним органом
за погодженням з профспілковим ко-
мітетом підприємства, установи, орга-
нізації. Письмовий договір про колек-
тивну (бригадну) матеріальну відпо-
відальність укладається між підпри-
ємством, установою, організацією і
всіма членами колективу (бригади).

Перелік робіт, при виконанні яких
може запроваджуватися колективна
(бригадна) матеріальна відповідаль-
ність, умови її застосування, а також
типовий договір про колективну
(бригадну) матеріальну відповідаль-
ність розробляються за участю проф-
спілкових об'єднань України та затвер-
джуються Міністерством праці Украї-
ни.

Провідний спеціаліст відділу

примусового виконання рішень                                                                           

УДВС ГУЮ у Полтавській області

Р.О. Сокол
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У сучасних умовах питання проведен-
ня випробування обумовлене: впро-
вадженням кардинально нових науково-
технічних методів, технологій у
виробництво; перехід на комп'ютерну
систему обслуговування виробництва;
введення нової загальнодержавної сис-
теми статистичної, бухгалтерської
звітності, податкового контролю;
появою нових професій, спеціаль-
ностей, робіт, посад.

Зважаючи на це, при укладенні
трудового договору сторонами може
бути обумовлене випробування з метою
перевірки відповідності працівника
роботі, яка йому доручається (ст. 26
КзпП). Але необхідно знати, що
встановлювати випробування - це лише
право, а не обов'язок власника, тому
воно визначається угодою сторін. Якщо
ж працівник відмовляється від випро-
бування, трудовий договір не може
вважатись укладеним. Така умова має
бути зазначена в наказі чи розпо-
рядженні про прийняття на роботу. 

У випробувальний період працівник
зобов'язаний виконувати усі трудові
обов'язки, які на нього покладені
трудовим договором і законодавством, а
випробування не тягне ніяких обмежень
трудових прав працівника.
Відповідно до ст. 27 КЗпП випробу-

вальний термін обчислюється в кален-
дарних днях і не може перевищувати 3
місяців, а в окремих випадках,
передбачених законодавством, за
погодженням з профкомом - 6 місяців;
для робітників - 1 місяць. 

Якщо ж працівник у період випробу-
вання був відсутній на роботі з
поважних причин, термін випробування
може бути продовжений на відповідну
кількість днів. 

Необхідно пам'ятати, що право
проводити випробування за законо-
давством належить роботодавцю, а
працівник не має аналогічного права
щодо "випробування" роботодавця чи
умов роботи. У зв'язку з цим працівник,
який виявив бажання звільнитися до
закінчення випробувального строку,
звільняється на загальних підставах за
власним бажанням, попередивши
власника за два тижні, а за наявності
поважних причин власник зобов'язаний
звільнити працівника у строк, про який
той просить (ст. 38 КЗпП). Також у
випробувальний період працівник може
бути звільнений з ініціативи власника
(за наявності підстав). Такими підста-
вами можуть бути порушення трудової
дисципліни або  прогул (ст. 40 КЗпП),
також недостатня кваліфікація праців-
ника (п. 2 ст. 40 КЗпП).

Власник не має права продовжити
термін випробування навіть при згоді на
це працівника. Коли випробувальний
термін закінчився і працівник продов-
жує працювати, він вважається таким,
що витримав випробування і його
подальше звільнення можливе лише на
загальних підставах. 

Якщо внаслідок випробування була
встановлена невідповідність праців-
ника роботі, для виконання якої він був
прийнятий, власник має право розір-

вати трудовий договір. У такому ви-
падку звільнення за результатами
випробування (СТ.28 КЗпП) відповідно
до ст. 431 КЗпП згоди не вимагає, а у
трудову книжку вноситься запис: "звіль
нений у зв'язку з незадовільним резуль-
татом випробування, ч. 2 ст. 28 КЗпП".

Власник по закінченню випробу-
вального терміну зобовязаний пові-
домляти працівника, чи витримав він
випробування і визначити йому робоче
місце (ст. 29 КЗпП).

Випробування не може бути
встановлене: 
- особам, що не досягли 18 років; 
- молодим робітникам після закінчення
професійних навчальних закладів; 
- особам, звільненим у запас з
військової або альтернативної служби;   
інвалідам, що направлені на роботу
відповідно до рекомендацій медико-
соціальної експертизи; 
- при прийнятті на роботу в іншу
місцевість; 
- при переведенні на інше підпри-
ємство; 
- при прийнятті за конкурсом і в інших
випадках, передбачених законодавст-
вом.

Провідний спеціаліст відділу
правової роботи, правової освіти

та державної реєстрації 
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавські області

В.Л. Мосієнко

Порядок застосування випробувального терміну

Умови і порядок виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб),
що відповідно до закону підлягають
примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному по-
рядку, визначає Закон України "Про
виконавче провадження".

Закінчення виконавчого провадження
тягне за собою певні правові наслідки.
У    разі   закінчення виконавчого про-
вадження (крім направлення виконав-
чого документа за  належністю іншому
органу державної виконавчої служби,
фіційного оприлюднення повідом-
лення про   визнання   боржника   банк-
рутом  і  відкриття  ліквідаційної про-
цедури,  закінчення виконавчого про-
вадження за рішенням суду, винесеним
у  порядку  забезпечення  позову  чи
вжиття запобіжних заходів,  а  також
крім випадків нестягнення вико-
навчого збору або витрат, пов'язаних з
організацією та проведенням вико-
навчих дій), повернення виконавчого
документа  до  суду  або  іншого  орга-
ну (посадовій  особі),  який  його  ви-
дав, арешт, накладений на майно
боржника, знімається, скасовуються
інші вжиті державним виконавцем
заходи примусового виконання рішен-

ня, а також провадяться інші дії,
необхідні у зв'язку із завершенням
виконавчого провадження. 

За заявою боржника державний
виконавець видає йому додаткові копії
постанови, вказаної у ч. 2 ст. 50 ЗУ
"Про виконавче провадження" (про
закінчення виконавчого провадження,
повернення виконавчого документа
стягувачу або повернення виконавчого
документу до суду або до іншого органу
(посадовій особі) , який його видав),
для її пред'явлення до органів, що
здійснюють реєстрацію майна або
ведуть реєстр заборони на його
відчуження для зняття арешту з майна.
Слід звернути увагу на те, що за-
вершене виконавче провадження не
може бути розпочате знову, крім ви-
падків, передбачених  Законом України
"Про виконавче провадження".

Зокрема, у випадках  коли  постанова
державного виконавця про закінчення
виконавчого провадження або по-
вернення виконавчого документа стя-
гувачу визнана судом незаконною чи
скасована начальником відділу, якому
безпосередньо підпорядкований дер-
жавний виконавець, або керівником
відповідного органу державної вико-

навчої служби, або якщо до держав-
ного виконавця надійшло рішення суду
про скасування заходів до забезпе-
чення позову, а також у разі повер-
нення виконавчого документа з іншого
відділу державної виконавчої служби,
виконавче провадження підлягає
відновленню.

Про відновлення виконавчого про-
вадження державний виконавець вино-
сить постанову, копії якої не пізніше
наступного дня надсилаються до суду,
який визнав незаконною постанову
державного виконавця, сторонам, а
також органу (посадовій особі), який
видав виконавчий документ.

У разі відновлення виконавчого
провадження стягувач, суд або орган
(посадова особа), якому повернуто
виконавчий документ, зобов'язаний у
тримісячний строк з дня надходження
відповідної постанови пред'явити його
до виконання.

Головний спеціаліст
відділу організації 

та контролю за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.В.  Кобель

Наслідки завершення виконавчого провадження
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Набуття статусу біженця або додаткового захисту
Поряд з громадянами України на її

території перебувають іноземці та
особи без громадянства, а також біжен-
ці і мігранти. 

Питання, пов'язані з біженцями,
регулюються Конституцією України,
Законом України "Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тим-
часового захисту", іншими нормативно-
правовими актами, а також міжна-
родними договорами, згода на обов'яз-
ковість яких надана Верховною Радою
України. 

Міжнародні правові документів
установлюють й визначають засади
правового статусу біженців. До найваж-
ливіших із них належать Конвенція
ООН про статус біженців від 28 липня
1951 року та Протокол щодо статусу
біженців, від 31 січня 1967 року, які
стали частиною національного законо-
давства України після того, як Законом
України від 10 січня 2002 року відбу-
лося приєднання до цих міжнародних
актів.

Стаття 1 Закону України "Про
біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту"
визначає такі поняття як біженець -
особа, яка не є громадянином України і
внаслідок обґрунтованих побоювань
стати жертвою переслідувань за озна-
ками раси, віросповідання, національ-
ності, громадянства (підданства), на-
лежності до певної соціальної групи
або політичних переконань перебуває за
межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися
захистом цієї країни або не бажає
користуватися цим захистом внаслідок
таких побоювань, або, не маючи
громадянства (підданства) і перебува-
ючи за межами країни свого попе-
реднього постійного проживання, не
може чи не бажає повернутися до неї
внаслідок зазначених побоювань та
особа, яка потребує додаткового захис-
ту, - особа, яка не є біженцем відповідно
до Конвенції про статус біженців 1951
року і Протоколу щодо статусу біженців
1967 року та цього Закону, але потребує
захисту, оскільки така особа змушена
була прибути в Україну або залишитися
в Україні внаслідок загрози її життю,
безпеці чи свободі в країні походження
через побоювання застосування щодо
неї смертної кари або виконання вироку
про смертну кару чи тортур, нелюдсь-
кого або такого, що принижує гідність,
поводження чи покарання.

Основною формою надання захисту
іноземним громадянам в Україні є
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.

Особа, яка з наміром бути визнаною
біженцем в Україні або особою, яка
потребує додаткового захисту, перет-
нула державний кордон України в
порядку, встановленому законодавст-
вом України, повинна протягом п'яти
робочих днів звернутися до централь-
ного органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері бі-
женців та осіб, які потребують додат-
кового або тимчасового захисту, із
заявою про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту.

Особа, яка з наміром бути визнаною
біженцем в Україні або особою, яка
потребує додаткового захисту, під час
в'їзду в Україну незаконно перетнула
державний кордон України, повинна без
зволікань звернутися до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері біженців та
осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, із заявою про
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту. 

Оформлення документів для вирі-
шення питання щодо визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, проводиться на підставі
заяви про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту. Така заява особисто подається
іноземцем чи особою без громадянства
або її законним представником до
відповідного територіального органу
міграційної служби за місцем тимчасо-
вого перебування заявника.

Якщо заявник не може особисто
скласти заяву про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового
захисту, у зв'язку з неписьменністю або
фізичними вадами, заява на його
прохання складається іншою особою,
про що центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту,
робить на заяві відповідний запис.

До заяви про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового за-
хисту, додаються документи, що пос-
відчують особу заявника, а також
документи та матеріали, що можуть
бути доказом наявності умов для
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту. У разі
якщо у заявника відсутні документи, що
посвідчують його особу, або такі
документи є фальшивими, він повинен
повідомити про цю обставину в заяві
про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, а також
викласти причини виникнення
зазначених обставин.

У разі якщо у заявника відсутні
документи, що посвідчують його особу,
його прізвище, ім'я, по батькові та інші
дані про нього попередньо, до
встановлення особи, записуються за
його вказівкою, про що зазначається в
реєстраційному листку на особу та
робиться відповідний запис на заяві про
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.

До заяви про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту, додаються також по чотири
фотокартки заявника та членів його
сім'ї, які не досягли вісімнадця-
тирічного віку, відомості про яких
внесено до заяви.

Відомості, що подаються заявником,
інформація про факт подання заяви про
визнання особою, яка має право на
захист в Україні, є конфіденційною
інформацією.

Одночасно з оформленням документів
для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, дитини, розлу-
ченої із сім'єю, центральний орган

виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимча-
сового захисту, вживає всіх можливих
заходів для розшуку батьків або інших
законних представників особи, яка не
досягла вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 13 Закону
України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимча-
сового захисту", наказом Міністерства
охорони здоров'я України № 82 від 4
березня 2002 року затверджено
Порядок проведення обов'язкових ме-
дичних обстежень осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання
щодо надання статусу біженців. Таке
обов'язкове медичне обстеження здійс-
нюється за направленням органів
міграційної служби Автономної Рес-
публіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя у лікувально-профілак-
тичних закладах, визначених Мініс-
терством охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, органів охорони здо-
ров'я обласних, Київської та Севас-
топольської міських державних ад-
міністрацій. Обов'язкове медичне об-
стеження таких осіб здійснюють лікарі-
спеціалісти: терапевт, педіатр (для
дітей), акушер-гінеколог (для жінок). За
необхідності можуть залучатися лікарі
інших спеціальностей.

Перелік лабораторних та функціо-
нальних обстежень включає в себе:
загальний аналіз крові та сечі, аналіз
крові на цукор, обстеження на сифіліс,
флюрограмма - для осіб, старших чо-
тирнадцяти років, а також індивідуальні
додаткові обстеження, що можуть
призначатися для встановлення діаг-
нозу. Особі також надається друкована
інформація п'ятьма міжнародними
мовами про можливість анонімного
обстеження на ВІЛ-інфекцію.

За наявності в обстежуваної особи
гострого, у тому числі інфекційного,
захворювання, їй надається амбула-
торна або стаціонарна медична допо-
мога.

Обов'язкове медичне обстеження не
проводиться:
- за наявності в обстежуваної особи
гострого, у тому числі інфекційного,
захворювання;
- при перебуванні обстежуваної особи в
стані сп'яніння будь-якого походження.

За результатами всебічного вивчення
і оцінки всіх документів та матеріалів,
що можуть бути доказом наявності
умов для визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту,
приймає рішення про визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, чи про відмову у визнанні
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту.

Начальник 
Кременчуцького РУЮ

Ю.В. Волочай
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Згідно зі ст. 52 Конституції України
діти рівні у своїх правах незалежно від
походження, а також від того, народже-
ні вони у шлюбі чи поза ним. Шлюбно-
сімейне законодавство України не
передбачає різниці між дітьми, батьки
яких перебувають у шлюбі між собою,
та дітьми, народженими матір'ю, яка не
перебуває у шлюбі. Ніяких моральних
та правових обмежень будь-які діти не
знають. Існує лише різний порядок
визначення походження дитини.

Визначення походження дитини,
батьки якої не перебувають у шлюбі
між собою, може відбуватися:
- за спільною заявою матері та батька
дитини (ст. 126 СК України);
- у судовому порядку (ст. 128 СК
України).

Отже, законодавець закріплює два
порядки визначення походження
дитини, батьки якої не перебувають у
шлюбі між собою:
- добровільний;
- судовий.

Спільна заява жінки та чоловіка, які
не перебувають у шлюбі між собою,
про реєстрацію їх матір'ю та батьком
дитини (ст. 126 СК України) свідчить
про добровільність їх рішення. Й тому
реєстрація походження дитини прово-
диться в органах державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної
служби (далі ДРАЦС РС)без будь-яких
попередніх процедур, зокрема судового
розгляду. Така заява може бути подана
вказаними особами до органу ДРАЦС
РС як до, так і після народження
дитини. Право на визнання себе
батьком (матір'ю) дитини не обмежу-
ється віковим критерієм. Однак, якщо
заява про визнання себе батьком дитини
подана неповнолітнім, відділ ДРАЦС
РС повідомляє  батьків,  опікуна,  піклу-
вальника  неповнолітнього про запис
його  батьком  дитини.  У  разі  якщо
повідомити  батьків, опікуна,  піклу-
вальника неповнолітнього неможливо,
орган державної реєстрації  актів
цивільного стану повинен повідомити
орган опіки та піклування про запис
неповнолітнього батьком дитини.Така
конструкція ч. 2 ст. 126 СК України
дозволяє зробити висновок, що пові-
домлення відповідних осіб про запис
неповнолітньої особи матір'ю дитини
законодавством не передбачений. Необ-
хідність повідомлення вказаних осіб,
які за законом піклуються про непов-
нолітню особу, зумовлена тим, що
згідно з ч. 1 ст. 35 ЦК України неповно-
літній особі, яка записана матір'ю або
батьком дитини, може бути надана
повна цивільна дієздатність.

Визнання батьківства - це волевияв-
лення особи, яка вважає себе батьком
дитини. Однак, одного волевиявлення
особи щодо визнання себе батьком
певної дитини недостатньо для настан-
ня правових наслідків. Необхідно також
ще й волевиявлення матері дитини, яке
полягає у вираженні згоди на те, щоб
чоловік був записаний батьком її
дитини. Саме тому вимагається подача
до органів ДРАЦС РС спільної заяви
матері дитини та чоловіка, якій вважає

себе батьком цієї дитини.
З іншого ж боку, визнання батьківст-

ва є констатацією факту біологічного
батьківства особи, яка подала заяву до
органів ДРАЦС РС. У юридичній літе-
ратурі практично одностайною є думка
про те, що визнання батьківства вима-
гає поєднання природно-біологічного
(кровного) споріднення та вольового
факторів. Це зумовлено тим, що мета
визнання батьківства полягає у підтвер-
дженні (констатації) вже існуючого
біологічного (кровного) споріднення
між чоловіком, який визнає себе
батьком, та дитиною. Для встановлення
батьківських правовідносин між дити-
ною та особою, яка не є її біологічним
батьком, але бажає визнати себе
батьком цієї дитини, існує інститут
усиновлення. Однак, у зв'язку з тим, що
закон не вимагає з'ясування дійсного
походження дитини при подачі спільної
заяви про визнання батьківства, на
практиці можливі випадки набуття
батьківських прав у такому порядку
особою, яка бажає усиновити чужу
дитину.

Визначення батьківства за рішенням
суду (ст. 128 СК України) проводиться
за наявності спору щодо особи, яка є
батьком дитини. Ситуації, в яких бать-
ківство встановлюються в судовому
порядку, мають місце, коли чоловік не
визнає себе батьком дитини й, навпаки,
коли чоловік вважає себе батьком
дитини, а цей факт оспорюється.

Встановлення батьківства розгля-
дається також як засіб захисту прав
дитини, тобто міра, спрямована на
відновлення (визнання) порушених
(оспорених) прав дитини. Така сутність
цього юридичного факту обумовлю-
ється тим, що визначення батьківства
дитини є підставою виникнення бать-
ківських обов'язків, зокрема обов'язку з
утримання дитини.

У ст. 128 СК України по-новому
вирішується питання щодо визначення
батьківства за рішенням суду. Підста-
вою для визнання батьківства можуть
слугувати будь-які відомості, що зас-
відчують походження дитини від певної
особи, зібрані відповідно до ЦПК
України (ч. 2 ст. 128 СК України). Таким
чином, у СК України окремо не виді-
ляються будь-які обставини, що можуть
бути підставами встановлення бать-
ківства. Тим самим скасовано обмежен-
ня щодо засобів доказування батьківст-
ва дитини.

Найбільш дискусійним питанням є
проблема судових експертиз як доказів
у справах про визначення походження
дитини. Сучасний рівень розвитку нау-
ки та медицини дозволяє викорис-
товувати у судовій практиці різні види
експертиз, зокрема експертиз зі вста-
новлення батьківства (материнства).
Такі експертизи можуть бути біоло-
гічними, судово-медичними, генетич-
ними, тощо. Однак, не зменшуючи
значення висновків, зроблених у разі
проведення цих експертиз, треба все ж
таки визнати, що й сьогодні судові
експертизи є лише одним із доказів, що
підтверджує походження дитини від

конкретної особи або спростовує це.
Визнання батьківства в суді здійсню-

ється у порядку позовного про-ваджен-
ня. Позов про визнання бать-ківства
може бути поданий матір'ю, опікуном,
піклувальником дитини або особою, яка
утримує та виховує дитину. Дитина, яка
досягла повноліття, має право самос-
тійно подати позов про визнання бать-
ківства.

Як вже зазначалося, позов про
визнання батьківства може подати та-
кож і чоловік, який вважає себе батьком
дитини, якщо його батьківство не
визнається (оспорюється) матір'ю
дитини або іншими особами. Визнання
батьківства в судовому порядку мож-
ливе також лише за умови, що запис
про батька дитини у Книзі державної
реєстрації народжень вчинено відпо-
відно до вказівок матері.

У судовому порядку можуть також
встановлюватися факт батьківства
(материнства) та факт визнання бать-
ківства. Ці справи розглядаються за
правилами окремого провадження.

Встановлення факту батьківства в
судовому порядку відрізняється від
визнання батьківства за рішенням суду
за наступними критеріями:
- відсутність спору щодо батьківства
дитини;
- смерть фактичного батька дитини;
- час народження дитини.

У разі смерті чоловіка, який не пере-
бував у шлюбі з матір'ю дитини, факт
його батьківства може бути встанов-
лений за рішенням суду (ст. 130 СК
України). Заява про встановлення факту
батьківства приймається судом, якщо
запис про батька дитини в Книзі дер-
жавної реєстрації народжень вчинено
відповідно до вказівок матері дитини.
Заяву про встановлення факту бать-
ківства можуть подавати ті ж самі
особи, які мають право пред'являти
позов про визнання батьківства, крім,
звичайно, особи, яка вважає себе бать-
ком дитини.

За рішенням суду може також бути
встановлений й факт материнства (ст.
132 СК України). Умовами розгляду
заяви про встановлення факту мате-
ринства є:
- смерть жінки;
- за життя ця жінка вважала себе
матір'ю дитини;
- відсутність спору щодо материнства
цієї жінки;
- у Книзі державної реєстрації на-
роджень вчинено запис про матір
дитини за заявою родичів, інших осіб
або уповноваженого представника
закладу охорони здоров'я, в якому
народилася дитина.

Заява про встановлення факту ма-
теринства може бути подана батьком,
опікуном, піклувальником дитини або
особою, яка утримує та виховує дитину.
У разі досягнення дитиною повноліття
вона також може подати таку заяву до
суду.

Головний спеціаліст 
ДРАЦС ГУЮ у Полтавській області

Л.С. Сиромятнікова

Визначення походження дитини,
батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
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22 грудня 2011 року прийнято Закон
України "Про внесення змін до Закону
України "Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання
його банкрутом" (далі по тексту -
Закон), який набрав чинності з
19.01.2013. Метою розроблення і
прийняття Закону стало вдосконалення
процедур банкрутства, зменшення
тривалості процедур, поліпшення
показників за індексом стягнення,
скорочення витрат на провадження у
справах про банкрутство.

Так, новою редакцією Закону
передбачається внесення багато змін та
впровадження нових механізмів, тому
розглянемо більш детальніше лише
деякі з них, які мають найбільш суттєве
значення для проведення заходів щодо
запобігання банкрутства боржника, а
також самої процедури банкрутства.

По новому передбачено процедуру
санації боржника до порушення справи
про банкрутство, яка передбачає сис-
тему заходів щодо відновлення плато-
спроможності боржника, які може
здійснювати засновник (учасник, акціо-
нер) боржника, власник майна (орган,
уповноважений управляти майном)
боржника, кредитор боржника, інші
особи з метою запобігання банкрутству
боржника шляхом вжиття організа-
ційно-господарських, управлінських,
інвестиційних, технічних, фінансово-
економічних, правових заходів згідно
законодавства до порушення про-
вадження у справі про банкрутство.

Строк дії процедури санації боржника
до порушення провадження у справі
про банкрутство не може перевищувати
12 місяців з дня затвердження судом
плану санації. Протягом дії цієї про-
цедури, не може бути порушено справу
про банкрутство боржника за його
заявою або за заявою будь-кого з кре-
диторів, а також діє мораторій на
задоволення вимог кредиторів.

Внесено зміни в поняття безспірних
вимог кредиторів, відтепер ст. 10 Закону
передбачено, що безспірними вимогами
кредиторів є грошові вимоги креди-
торів, підтверджені судовим рішенням,
що набрало законної сили, і постановою
про відкриття виконавчого проваджен-
ня, згідно з яким відповідно до законо-
давства здійснюється списання коштів з
рахунків боржника. Відповідно такі рі-
шення суду та постанова про відкриття
провадження обов'язково необхідно
додавати до заяви про порушення спра-
ви про банкрутство, як докази безспір-
них вимог.

Ще одним позитивним моментом у
новій редакції Закону є те, що суд, у
провадженні якого перебуває справа
про банкрутство, вирішує усі майнові

спори з вимогами до боржника у тому
числі спори про визнання недійсними
будь-яких правочинів (договорів), укла-
дених боржником; про сплату податків,
зборів (обов'язкових платежів); стягнен-
ня заробітної плати; поновлення на
роботі посадових та службових осіб
боржника, а також визнання недійсними
рішень державних органів, пов'язаних з
майновими вимогами до боржника.

Особливою новизною у процедурі
розгляду справ про банкрутство стало
те, що з 19 січня 2014 року вступить в
дію ч. 10 ст. 16 Закону, якою перед-
бачено, що з метою виявлення усіх
кредиторів та осіб, які виявили бажання
взяти участь у санації боржника,
здійснюється офіційне оприлюднення
оголошення про порушення справи про
банкрутство на офіційному веб-сайті
Вищого господарського суду України в
мережі Інтернет. До моменту вступу в
дію даного положення, офіційне опри-
люднення відомостей щодо справ про
банкрутство здійснюється в офіційних
друкованих виданнях - газетах "Голос
України" або "Урядовий кур'єр". Таке
нововведення дає можливість про-
інформувати якомога більше коло осіб,
через глобальну систему Інтернет, від-
так і у іноземних інвесторів з'являться
шанси дізнатись про порушення справи
про банкрутство. 

Також, новою редакцією Закону чітко
визначено строк на який вводиться
процедура розпорядження майном
боржника, що повинно пришвидшити
розгляд справ судами. Така процедура у
відповідності до ч. 2 ст. 22 Закону по-
винна бути проведена у строк, який
становить сто п'ятнадцять календарних
днів і може бути продовжена госпо-
дарським судом за вмотивованим кло-
потанням розпорядника майна, комітету
кредиторів або боржника не більше ніж
на два місяці. Встановлення чітких
термінів повинно посприяти швидшому
розгляду справи та виключення ситу-
ацій затягування справ судами, з
необґрунтованих причин.

Закон передбачає лояльне ставлення
до кредиторів, які пропустили встанов-
лений законом граничний термін звер-
нення до суду для заявлення своїх
грошових вимог до боржника. Відтепер
у відповідності до ч. 4 ст. 23 Закону,
особи, вимоги яких заявлені після
закінчення строку, встановленого для їх
подання, або не заявлені взагалі, не є
конкурсними кредиторами, мають пра-
во на погашення своїх вимог в шосту
чергу в ліквідаційній процедурі.

Також, Законом скорочено термін на
який вводиться процедура санації. У
відповідності до ст. 28 Закону госпо-
дарський суд за клопотанням комітету

Основні новели законодавства про
відновлення платоспроможності боржника

або визнання його банкрутом

Особливості виконання
судових рішень про стягнення

з державного органу 

З  01 січня 2013 року набрав чинності
Закон України "Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень".

Статтею 3 вищезазначеного Закону
визначено особливості виконання
рішень суду про стягнення коштів з
державного органу, а саме:

Виконання рішень суду про
стягнення коштів, боржником за якими
є державний орган, здійснюється
Державною казначейською службою
України в межах відповідних бюджет-
них призначень шляхом списання
коштів з рахунків такого державного
органу, а в разі відсутності у зазна-
ченого державного органу відповідних
призначень - за рахунок коштів, перед-
бачених за бюджетною програмою для
забезпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про
стягнення коштів з державного органу
звертається до Державної казначейсь-
кої служби України у строки, встанов-
лені Законом України "Про виконавче
провадження", із заявою про виконан-
ня рішення суду.

Разом із заявою стягувач подає до
Державної казначейської служби Ук-
раїни документи та відомості, необ-
хідні для перерахування коштів, згідно
з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України.

У разі якщо стягувач подав не всі
необхідні для перерахування коштів
документи та відомості, Державна
казначейська служба України протягом
п'яти днів з дня надходження заяви
повідомляє в установленому порядку
про це стягувача.

У разі неподання стягувачем доку-
ментів та відомостей у місячний строк
з дня отримання ним повідомлення
Державна казначейська служба Украї-
ни повертає заяву стягувачу.

Стягувач має право повторно
звернутися до Державної казначейсь-
кої служби України для виконання
рішення суду у визначені частиною
другою цієї статті строки, перебіг яких
починається з дня отримання стягу-
вачем повідомлення Державної казна-
чейської служби України.

Перерахування коштів стягувачу
здійснюється у тримісячний строк з
дня надходження до Державної казна-
чейської служби України необхідних
для цього документів та відомостей.

Старший державний виконавець
відділу 

примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.О. Нездойминога
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кредиторів виносить ухвалу про
введення процедури санації строком на
шість місяців. У випадку вмоти-
вованого клопотання керівника санації
чи комітету кредиторів цей строк може
бути продовжено господарським судом,
але не більше ніж на дванадцять
місяців. Процедура санації боржника
припиняється достроково в разі неви-
конання умов плану санації та/або в разі
невиконання поточних зобов'язань
боржника, у зв'язку з чим госпо-
дарський суд визнає боржника банкру-
том і відкриває ліквідаційну проце-
дуру.

Відповідно до Закону під час
проведення ліквідаційної процедури
продаж майна банкрута здійснюється
конкретно визначеними способами або
шляхом проведення аукціону чи шля-
хом продажу безпосередньо юри-
дичній або фізичній особі. Вибір
найкращого способу відчуження, метою
якого є продаж за найвищою ціною
залишається за ліквідатором. Відтепер
законом детально та чітко прописаний
порядок, вимоги та особливості прове-
дення аукціону, який може відбуватись і
в електронній формі (електронні торги).

Введений новий механізм, метою

якого є відновлення платоспромож-
ності боржника та задоволення вимог
кредиторів, який передбачає відчужен-
ня майна боржника шляхом заміщення
активів. Даний механізм полягає у
передачі господарському товариству,
що створюється боржником, активів
боржника. Під час утворення госпо-
дарського товариства йому передаються
майнові активи (майно та майнові
права) боржника, в тому числі відсту-
паються права вимоги, а також на нього
переводяться борги за вимогами поточ-
них кредиторів. Розмір статутного
(складеного) капіталу новоутвореного
господарського товариства визнача-
ється як різниця між вартістю майнових
активів та вартістю боргів за вимогами
конкурсних кредиторів.

Законом введено окремий розділ, який
присвячений діяльності арбітражного
керуючого, де визначено та розширено
вимоги до особи, яка бажає стати арбіт-
ражним керуючим, порядок отримання
права на здійснення діяльності. 

Законом скасована вимога до ліцензу-
вання діяльності арбітражного керу-
ючого, але передбачені вимоги стосов-
но стажу роботи, проходження навчан-
ня та відповідного стажування,

обов'язкової підвищення кваліфікації
арбітражного керуючого. 

Встановлена відповідальність та
орган контролю за діяльністю арбітраж-
ного керуючого, передбачається страху-
вання відповідальності арбітражного
керуючого. 

Починаючи з 2013 року кандидатура
арбітражного керуючого буде визна-
чатись судом самостійно із застосу-
ванням автоматизованої системи з
числа осіб, внесених до Єдиного реєст-
ру арбітражних керуючих України.

Отже, Закон привносить багато чого
нового, позитивного в сферу банкрутст-
ва. Маємо надію, що досить добре
прописаний Закон допоможе вирішити
на практиці безліч проблем, пов'язаних
з банкрутством. У загальному, Законом
більш детально описані певні положен-
ня, які до цього не були врегульовані на
законо-давчому рівні, введено нові
механізми реалізації політики у сфері з
питань банкрутства. 

Провідний спеціаліст відділу 
з питань банкрутства 

ГУЮ у Полтавській області
І.В. Сідько

Ухвали,  на  які  можуть  бути  подані 
апеляційні  скарги  окремо  від  рішень  суду

Сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, а також особи, які не
брали участь у справі, якщо суд
вирішив питання про їх права та
обов'язки, мають право оскаржити в
апеляційному порядку рішення  суду
першої інстанції повністю або частково.
Згідно ст. 293 ЦПК України окремо від

рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду
першої інстанції щодо:
1) відмови у прийнятті заяви про видачу
судового наказу або скасуванні судо-
вого    наказу;
2) забезпечення позову, а також щодо
скасування забезпечення позову;
3) повернення заяви позивачеві
(заявникові);
4) відмови у відкритті провадження у
справі;
5) відкриття провадження у справі з
недотриманням правил підсудності;
6) передачі справи на розгляд іншому
суду;
7) відмови поновити або продовжити
пропущений процесуальний строк; 
8) визнання мирової угоди за
клопотанням сторін;
9) визначення розміру судових витрат;
10) внесення виправлень у рішення;
11) відмови ухвалити додаткове
рішення;
12) роз'яснення рішення;
13) зупинення провадження у справі;
14) закриття провадження у справі;
15) залишення заяви без розгляду;
16) залишення заяви про перегляд
заочного рішення без розгляду;

17) відмови у відкритті провадження за
нововиявленими обставинами;
18) видачі дубліката виконавчого листа;
19) поновлення пропущеного строку
для пред'явлення виконавчого доку-
мента до виконання;
20) відстрочки і розстрочки, зміни чи
встановлення способу і порядку
виконання рішення;
21) тимчасового влаштування дитини
до дитячого або лікувального закладу;
22) оголошення розшуку відповідача
(боржника) або дитини;
23) примусового проникнення до
житла;
24) звернення стягнення на грошові
кошти, що знаходяться на рахунках;
24-1) тимчасового обмеження у праві
виїзду за межі України; 
25) заміни сторони виконавчого
провадження;
26) визначення частки майна боржника
у майні, яким він володіє спільно з
іншими особами;
27) рішень, дій або бездіяльності
державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої
служби;
28) повороту виконання рішення суду;
28-1) виправлення помилки у вико-
навчому листі або визнання вико-
навчого листа таким, що не підлягає
виконанню; 
29) відмови в поновленні втраченого
судового провадження;
30) звільнення (призначення) опікуна
чи піклувальника; 
31) відмови у відкритті провадження у

справі про скасування рішення
третейського суду; 
32) повернення заяви про скасування
рішення третейського суду; 
33) повернення заяви про видачу
виконавчого листа на примусове вико-
нання рішення третейського суду. 

Заперечення на ухвали, що не
підлягають оскарженню окремо від
рішення суду, включаються до
апеляційної скарги на рішення суду. У
разі подання апеляційної скарги на
ухвалу, що не підлягає оскарженню
окремо від рішення суду, суд першої
інстанції повертає її заявнику, про що
постановляє ухвалу, яка не підлягає
оскарженню.

У разі подання апеляційної скарги на
ухвали суду першої інстанції, перед-
бачені пунктами 2, 7, 9, 18-30 частини
першої цієї статті, до апеляційного суду
передаються лише копії матеріалів,
необхідних для розгляду скарги. У разі
необхідності апеляційний суд може
витребувати також копії інших мате-
ріалів справи.

Подання апеляційної скарги на
ухвалу суду першої інстанції не
перешкоджає продовженню розгляду
справи цим судом.

Провідний спеціаліст відділу
організації та контролю 

за виконанням рішень УДВС
ГУЮ у Полтавській області

О.В. Кравченя
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Зупинення виконавчого провадження
Законом України "Про виконавче

провадження" передбачено порядок та
строки зупинення виконавчого про-
вадження.
Так, статтею 37  Закону України "Про
виконавче провадження" передбачено
перелік обставин, що зумовлюють
обов'язкове зупинення виконавчого
провадження, а саме разі: 
- смерті, оголошення померлим чи
визнання безвісно відсутнім стягувача
або  боржника,  або  припинення  юри-
дичної  особи,  якщо встановлені судом
правовідносини допускають право-
наступництво; 
- визнання стягувача або боржника
недієздатним; 
- проходження   боржником   строкової
військової  служби  у Збройних Силах
України,  передбачених  законом  інших
військових формуваннях,  якщо  згідно
з умовами служби провадження вико-
навчих дій неможливе,  чи на прохання
стягувача,  який проходить строкову
військову  службу  в  Збройних  Силах
України або інших військових форму-
ваннях; 
- зупинення  судом   стягнення   на
підставі   виконавчого документа; 
- прийняття  судом  до  розгляду  скарги
на постанову органу (посадової особи),
уповноваженого   розглядати   справи
про адміністративні правопорушення; 
- зупинення  виконання  відповідного
рішення або виконавчого провадження
посадовою особою, якій законом на-
дано таке право; 
- зупинення судом реалізації арешто-
ваного майна; 
- порушення господарським судом
провадження  у  справі  про банкрутство
боржника,   якщо  відповідно  до  закону
на  вимогу стягувача поширюється дія
мораторію,  запровадженого госпо-
дарським судом, крім випадків перебу-
вання виконавчого провадження на
стадії розподілу  стягнутих  з  боржника
грошових  сум  (у  тому   числі одер-
жаних  від  реалізації  майна  боржника)
та виконання рішень у немайнових
спорах;
- здійснення  тимчасової  адміністрації
неплатоспроможного банку  або  лікві-
дації  банку  відповідно  до  Закону Ук-
раїни "Про систему  гарантування
вкладів  фізичних  осіб, крім випадків,
пов'язаних з виплатою коштів за вкла-
дами вкладників за договорами,  строк
яких закінчився, та за договорами бан-
ківського рахунку  вкладників  у  межах

суми відшкодування, що гарантується
Фондом; витрат, пов'язаних із забез-
печенням операційної діяльності такого
банку;  виплати  заробітної  плати, ав-
торської винагороди, відшкодування
шкоди,  заподіяної  життю  та  здоров'ю
працівників банку;
- сплати  боржником  або  іншим  га-
рантом  у  встановленому  законодавст-
вом   порядку   (у   тому   числі   за  дого-
ворами  про відшкодування  ядерної
шкоди)  коштів  на  відшкодування
ядерної шкоди,  що  дорівнюють  або
перевищують  встановлену законом
межу відповідальності  оператора
ядерної  установки.  Для   обчислення
сплачені   кошти   підлягають  перераху-
ванню  у  Спеціальні  права запози-
чення,  що встановлюються Міжнарод-
ним  валютним  фондом,  за офіційним
курсом Національного банку України на
день сплати; 
- прийняття  судом  до розгляду каса-
ційної скарги прокурора на рішення
суду; 
- звернення до суду із заявою про
заміну  вибулої  сторони правонаступ-
ником у порядку, встановленому части-
ною п'ятою статті 8 цього Закону; 
- надання судом, який видав виконавчий
документ, відстрочки виконання рі-
шення; наявності  коштів  за договора-
ми банківського рахунку або банківсь-
кого  вкладу, які  боржник  не  має  права
вимагати до закінчення  строку дії
таких договорів, у разі відсутності
іншого майна боржника, на яке може
бути звернуто стягнення; 
- внесення підприємства паливно-
енергетичного комплексу  до Реєстру
підприємств паливно-енергетичного
комплексу,  які беруть участь у про-
цедурі погашення заборгованості відпо-
відно  до  Закону України  "Про  заходи,
спрямовані   на   забезпечення  сталого
функціонування підприємств    палив-
но-енергетичного   комплексу"; 
- затвердження   плану   санації  борж-
ника до порушення провадження у
справі про банкрутство;
- прийняття  рішення  про привати-
зацію вугледобувних підприємств   від-
повідно до Закону України "Про
особливості приватизації вугледобув-
них підприємств"  протягом трьох років
з моменту завершення приватизації.

Виконавче провадження на підставі,
передбаченій пунктом 7 частини першої
цієї статті,  зупиняється лише в частині
звернення стягнення на майно, реалі-

зацію якого зупинено судом.
Виконавче провадження з підстави,

передбаченої пунктом 15 частини пер-
шої  цієї  статті,  не  зупиняється  за  рі-
шеннями  про виплату  заробітної  пла-
ти,  відшкодування матеріальної (май-
нової) шкоди,  завданої каліцтвом, ін-
шим ушкодженням здоров'я або смер-
тю, стягнення аліментів. 

Крім перелічених підстав, що зумов-
люють обов'язкове зупинення виконав-
чого провадження, Законом надано
право державному виконавцю зупинити
виконавче провадження в таких ви-
падках:
- у разі звернення державного вико-
навця до суду,  який видав виконавчий
документ,  із  заявою  про  роз'яснення
рішення,  що підлягає виконанню,  про
відстрочку або  розстрочку  виконання,
а також про встановлення чи зміну
способу і порядку виконання; 
- у разі прохання боржника, який про-
ходить строкову службу у складі  Зброй-
них  Сил  України  чи  інших   перед-
бачених   законом військових  форму-
вань,  якщо  рішення  неможливо вико-
нати без його участі; 
- у разі перебування боржника на ліку-
ванні у стаціонарному лікувальному
закладі, якщо рішення неможливо вико-
нати без його участі; 
- у разі оголошення  розшуку  боржника
-  фізичної  особи, транспортних засобів
боржника або розшуку дитини; 
- за заявою стягувача у разі його
перебування у відпустці за межами
населеного пункту, де він проживає.

Державний виконавець виносить
вмотивовану  постанову  про зупинення
виконавчого провадження з підстав,
передбачених статтями 37  і  38 Закону
України "Про виконавче провадження",
яка  затверджується   начальником   або
заступником начальника  відділу,  якому
підпорядкований державний викона-
вець. Постанову про  зупинення  вико-
навчого провадження з підстав,   перед-
бачених  статтею  37  цього Закону,  дер-
жавний виконавець виносить не пізніше
наступного робочого дня,  коли йому
стало відомо про такі  обставини.  Копія
постанови надсилається сторонам у
триденний строк.

Державний виконавець відділу 

примусового виконання рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.В. Міщанін
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Стягнення аліментів
за минулий час та заборгованості за аліментами

Особа може звернутися до суду з
вимогою про стягнення аліментів
протягом усього терміну існування
права на аліменти, незалежно від того,
скільки часу минуло з моменту його
виникнення. Згідно із ч. 1 ст. 191 СК
аліменти на дитину присуджуються за
рішенням суду від дня пред'явлення
позову. За минулий час аліменти
можуть бути присуджені тільки за
певних умов, а саме якщо позивач
надасть суду докази того, що він вживав
заходів щодо одержання аліментів з
відповідача, але не міг їх одержати у
зв'язку з ухиленням останнього від їх
сплати (ч. 2 ст. 191 СК). Таким чином,
позивач має довести, що мали місце: а)
дії відповідача щодо ухилення від
надання утримання дитині або
непрацездатній особі; б) свої власні дії,
спрямовані на одержання аліментів.
Аліменти за минулий час можуть бути
присуджені судом не більш ніж за три
роки.

Під ухиленням від сплати аліментів у
юридичній науці розуміють як пряму
відмову від надання утримання, так і
різні дії (бездіяльність) зобов'язаної
особи, спрямовані на повне чи часткове
ухилення від сплати аліментів: прихо-
вання особою дійсного розміру свого
заробітку (доходу); зміну роботи або
місця проживання з метою запобігання
сплаті аліментів; приховання свого
місцезнаходження; інші дії, що свідчать
про намір особи ухилитися від
виконання обов'язків щодо утримання.
Ухилення від сплати аліментів завжди
припускає винні навмисні дії (без-
діяльність). Тому позивач має предста-
вити суду докази того, що у той чи ін-
ший спосіб відповідач свідомо прагнув
ухилитися від виконання обов'язків
щодо утримання дитини.

Причини, за яких позивач раніше не
звертався за примусовим стягненням
аліментів, не мають значення і не
з'ясовуються. Разом із тим, можливість
стягнення аліментів за минулий час
обмежується трьома роками. Стосовно
визначення розміру аліментів за
минулий час застосовуються загальні
правила, які закріплено в статтях 182,
184 СК.

Стягнення аліментів за минулий час
необхідно відрізняти від виплати
заборгованості за аліментами. По-
перше, при стягненні аліментів за
минулий час одержувач вимагає спла-
тити аліменти за період, що передує
пред'явленню позову. Тобто позов про
стягнення аліментів на утримання
конкретної дитини пред'являється
вперше, і до цього управомочена особа
з вимогою про стягнення аліментів до
суду не зверталася. При цьому утво-
рення заборгованості в принципі ще не
є можливим, оскільки розмір аліментів,
що підлягають сплаті, судом визна-

чений не був1. По-друге, аліменти
можуть бути стягнені тільки за умови
винного поводження відповідача, що
знаходило свій прояв в ухиленні від
їхньої сплати. І, по-третє, аліменти за
минулий час можуть бути присуджені
не більш ніж за три роки. Утворення
заборгованості за аліментами пов'язане
з іншими обставинами. Тому стосовно
стягнення заборгованості за аліментами
(а саме, визначення її розміру, порядку
стягнення тощо) у законі передбачені
окремі положення. Утворення заборго-
ваності за аліментами відбувається у
випадку, коли особа вже звернулася до
суду, суд виніс рішення щодо стягнення
аліментів на дитину, але за певної
причини це рішення не виконується.
Виникнення заборгованості за алі-
ментами може бути пов'язане як з
певними об'єктивними обставинами
(наприклад, призупиненням виконав-
чого провадження), так і несумлінним
поводженням одержувача (ч. 3 ст. 197
СК) або платника аліментів (непові-
домлення про місце проживання і
роботи; приховання видів заробітку, що
відповідно до законодавства підлягають
обліку при відрахуванні аліментів за
рішенням суду; приховання майна
тощо).

Особливості порядку визначення і
стягнення заборгованості залежать від
того, у якому порядку сплачувалися
аліменти (добровільно чи підлягали
стягненню за рішенням суду), а також з
яких причин виникла заборгованість.
Як зазначалося, з вимогою до суду про
стягнення аліментів на неповнолітню
дитину можна звернутися в будь-який
момент до досягнення дитиною повно-
ліття. Стосовно стягнення заборго-
ваності існують інші правила. Відповід-
но до ч. 4 ст. 194 СК заборгованість за
аліментами стягується незалежно від
досягнення дитиною повноліття, а у
випадку, передбаченому ст. 199 СК, до
досягнення нею двадцяти трьох років.
Згідно з ч. 1 ст. 194 СК аліменти можуть
бути стягнені за виконавчим листом за
минулий час, але не більш як за три
роки, що передували пред'явленню
виконавчого листа до виконання. Разом
із тим, закон допускає можливість
стягнення заборгованості за весь ми-
нулий час без будь-яких обмежень. Це
можливо, якщо за виконавчим листом,
пред'явленим до виконання, аліменти
не стягувалися: а) у зв'язку з розшуком
платника або б) у зв'язку з його перебу-
ванням за кордоном (ч. 2 ст. 194 СК).

Умови і порядок стягнення забор-
гованості за аліментами відмінні від
стягнення аліментів за минулий час у
наступних основних моментах. По-
перше, вимога особи про сплату забор-
гованості є похідною від обсягу пер-
вісної вимоги, за якою вже прийняте
рішення суду. По-друге, виплата забор-

гованості за аліментами може бути
присуджена не тільки за умови винного
поводження відповідача, що полягає в
ухиленні від їхньої сплати. Стягнення
аліментів за минулий період прова-
диться в межах трирічного строку, що
передував пред'явленню виконавчого
листа до виконання, якщо сплата алі-
ментів за виконавчими документами
відповідно до прийнятого судом рішен-
ня фактично не здійснювалася і з інших
причин. По-третє, якщо рішення суду
про стягнення аліментів не могло бути
виконане з вини особи, зобов'язаної
сплачувати аліменти, стягнення забор-
гованості можливе за весь минулий
період несплати аліментів, навіть якщо
він перевищує три роки.

СК досить детально регулює порядок
визначення заборгованості за алімен-
тами (ст. 195 СК). У СК передбачені
особливості порядку стягнення забор-
гованості за аліментами, що підлягають
сплаті відповідно до ст. 187 СК у
добровільному порядку. Заборгованість
погашується за заявою платника
шляхом відрахувань з його заробітної
плати, пенсії, стипендії за місцем їх
одержання або стягується за рішенням
суду (ч. 3 ст. 194 СК).

Як правило, стягнення заборгованості
за аліментами ставить платника в
досить скрутне становище. Тому в
законі передбачається можливість уста-
новлення строку сплати заборгованості
(відстрочення або розстрочення спла-
ти), а також повне або часткове
звільнення від її сплати. Ці питання
вирішуються судом за позовом особи,
зобов'язаної сплачувати аліменти. Суд
може відстрочити сплату заборго-
ваності за аліментами, враховуючи
матеріальний та сімейний стан
платника аліментів. Якщо той з батьків,
який зобов'язаний сплатити заборго-
ваність, доведе, що зможе це зробити
через певний час (наприклад, отримає
певні гроші внаслідок продажу свого
майна), суд може врахувати цю обста-
вину і відстрочити сплату заборгова-
ності на певний час. Платник аліментів
може просити суд надати йому можли-
вість сплатити заборгованість певними
частками, а не повністю, тобто розстро-
чити платежі (ч. 1 ст. 197 СК).

Повне або часткове звільнення від
сплати заборгованості можливе, якщо
вона виникла: а) у зв'язку з тяжкою
хворобою платника аліментів; б) за
іншою обставиною, що має істотне зна-
чення (ч. 2 ст. 197 СК). Заборгованість
може утворитися внаслідок призу-
пинення виконавчого провадження че-
рез перебування боржника на лікуванні
в стаціонарній лікувальній установі. До
інших обставин, що мають істотне
значення, можна віднести перебування
в місцях позбавлення волі і пов'язані з
цим труднощі із влаштуванням на
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Порядок притягнення осіб до відпо-
відальності за правопорушення, вчи-
нені під час виконавчого провадження,
здійснюється відповідно до статей 89 та
90 Закону України "Про виконавче
провадження" та розділу XІІІ Інструкції
з організації примусового виконання
рішень.

У разі наявності у діях боржника
ознак злочину, передбаченого статтями
164, 342, 343, 382, 388 Кримінального
кодексу України, державний виконавець
звертається до правоохоронних органів
з поданням про притягнення особи до
кримінальної відповідальності відпо-
відно до закону.

У разі наявності в діях боржника
ознак іншого злочину державний вико-
навець звертається з повідомленням до
правоохоронних органів.

Направлення подань державних
виконавців про притягнення винних
осіб до кримінальної відповідальності
органам прокуратури здійснюється
відповідно до Порядку взаємодії орга-
нів державної виконавчої служби та
органів прокуратури при направленні та
розгляді подань державних виконавців
про притягнення винних осіб до кримі-
нальної відповідальності, затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції
України, Генеральної прокуратури
України від 13.04.2009 № 642/5/32,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.04.2009 за № 333/16349.

У разі порушення особою вимог
Закону державний виконавець складає
протокол про адміністративне правопо-
рушення.

Підставами для складання протоколу
є:
а) невиконання законних вимог держав-
ного виконавця фізичними, юридични-
ми чи посадовими особами;
б) несвоєчасне подання або неподання
звітів про відрахування із заробітної
плати та інших доходів боржника, непо-
дання або подання неправдивих відо-
мостей про доходи і майновий стан
боржника;
в) неповідомлення боржником про
зміну місця проживання чи місце-
знаходження або місця роботи (отри-
мання доходів);
г) неявка без поважних причин за вик-
ликом державного виконавця.

У протоколі про адміністративне
правопорушення зазначаються: дата і
місце його складання, посада, прізвище,
ім'я, по батькові державного виконавця,
який склав протокол; відомості про осо-
бу, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності; місце, час
вчинення і суть адміністративного пра-
вопорушення; нормативно-правовий
акт, який передбачає відповідальність за

це правопорушення; прізвища, адреси
свідків, якщо вони є; пояснення особи,
яка притягується до адміністративної
відповідальності; інші відомості, необ-
хідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно
матеріальну шкоду, про це також зазна-
чається в протоколі. Протокол підпи-
сується особою, яка його склала, і
особою, яка притягується до адмініст-
ративної відповідальності; за наявності
свідків і потерпілих протокол може бути
підписано також і цими особами. У разі
відмови особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, від
підписання протоколу в ньому робиться
запис про це. 
Особа, яка притягується до адміністра-

тивної відповідальності, має право
подати пояснення і зауваження щодо
змісту протоколу, які додаються до
протоколу, а також викласти мотиви
своєї відмови від його підписання. При
складанні протоколу особі, яка притя-
гується до адміністративної відпові-
дальності, роз'яснюються її права і
обов'язки, про що робиться відмітка у
протоколі.

Протокол направляється для розгляду
до відповідного районного, районного у
місті, міського чи міськрайонного суду
за місцем вчинення адміністративного
правопорушення.

У разі невиконання без поважних
причин у встановлений державним
виконавцем строк рішення, що зобов'я-
зує боржника виконати певні дії, та
рішення про поновлення на роботі
державний виконавець виносить поста-
нову про накладення штрафу на борж-
ника та встановлює новий строк
виконання.

У постанові про накладення на
боржника штрафу державний вико-
навець зазначає нормуЗакону, якою
передбачена відповідальність борж-
ника, зміст вчинених боржником дій,
суму штрафу. Постанова про накла-
дення штрафу не пізніше наступного
робочого дня після її винесення направ-
ляється боржнику.

У разі повторного невиконання рішен-
ня боржником без поважних причин
державний виконавець у тому ж по-
рядку накладає на нього штраф у под-
війному розмірі та звертається до
правоохоронних органів з поданням
(повідомленням) про притягнення
боржника до кримінальної відповідаль-
ності відповідно до закону.

Головний державний виконавець 
ВПВР УДВС 

ГУЮ у Полтавській області
Л.В. Пецяк

Притягнення до відповідальності 
за порушення вимог законодавства,

вчинені під час виконавчого провадження

роботу; призупинення виконавчого
провадження у випадку визнання
одержувача недієздатним тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 СК суд
може повністю звільнити платника від
сплати заборгованості, якщо заборго-
ваність виникла з вини одержувача
аліментів унаслідок непред'явлення
ним без поважної причини вико-
навчого листа до виконання.

Норми про стягнення аліментів за
минулий час і заборгованості за алі-
ментами застосовуються до відносин
щодо утримання між батьками і
повнолітніми дітьми (ч. 5 ст. 194,
ст. 201 СК). У СК вперше встановлена
відповідальність за прострочення
сплати аліментів. Вона спрямована на
певну компенсацію одержувачу алі-
ментів його витрат і має необхідний
стимулюючий, превентивний вплив
на особу, що порушила свої аліментні
обов'язки. При виникненні заборго-
ваності з вини особи, яка зобов'язана
сплачувати аліменти за рішенням
суду, до неї застосовується спеціальна
форма відповідальності - стягнення
неустойки (пені). Згідно з ч. 1 ст. 196
СК одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі
одного відсотка від суми несплачених
аліментів за кожен день простро-
чення. Дана норма розташована в гл.
15 СК, норми якої регулюють відно-
сини щодо утримання неповнолітніх
дітей, але застосовується і до відно-
син щодо утримання батьками своїх
повнолітніх дітей (ст. 201 СК). Стяг-
нення неустойки можливе лише у
випадку виникнення заборгованості з
вини особи, зобов'язаної сплачувати
аліменти, наприклад, якщо особа
ухилялася від сплати аліментів, знахо-
дилася у розшуку тощо. Розмір неус-
тойки може бути зменшений судом з
урахуванням матеріального та сімей-
ного стану платника аліментів (ч. 2
ст. 196 СК). Неустойка не сплачується,
якщо платник аліментів неповно-
літній (ч. 3 ст. 196 СК).

Стягнення неустойки вперше перед-
бачене сімейним законодавством і
спрямоване на підвищення захисту
майнових прав дітей. Донедавна від-
сутність у сімейному праві такого
способу забезпечення виконання
зобов'язання, як сплата неустойки,
розглядалася як особлива риса сімей-
ного права і підстава для його
відокремлення від цивільного права.
Зміни останнього часу довели мож-
ливість і доцільність застосування до
сімейних відносин норм цивільного
законодавства. Тому включення в СК
положення про стягнення неустойки
(пені) за невиконання аліментного
зобов'язання є цілком виправданим.

Провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС ГУЮ 

у Полтавській області 
Ю.В. Курилко
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Наказом Міністерства юстиції
України від 15.01.2013 р. № 113/5,
затверджено "Порядок контролю за
діяльністю арбітражних керуючих (роз-
порядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) (далі - Порядок).

Цей Порядок встановлює процедуру
організації та проведення перевірок
діяльності арбітражних керуючих;
повноваження осіб, які здійснюють
перевірки; права й обов'язки арбітраж-
них керуючих; порядок оформлення
результатів перевірки; порядок підгот-
овки за результатами перевірки подання
на Дисциплінарну комісію арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керу-
ючих санацією, ліквідаторів) (далі -
Дисциплінарна комісія) про застосу-
вання до арбітражного керуючого
дисциплінарного стягнення.

Порядок поширюється на всіх
фізичних осіб, які отримали в установ-
леному порядку свідоцтво про право на
здійснення діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керу-
ючих санацією, ліквідаторів), у тому
числі які отримали таке свідоцтво на
заміну ліцензії на право здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого сана-
цією, ліквідатора) відповідно до пункту
6 розділу X "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України від 22
грудня 2011 року № 4212-VІ "Про
внесення змін до Закону України "Про
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом"
(далі - Закон).

Відповідно до п. 2.1 Порядку, конт-
роль за діяльністю арбітражних керу-
ючих здійснюється шляхом проведення
планових і позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться
відповідно до квартальних планів, які
затверджуються наказом Міністерства
юстиції України (далі - Мін'юст). При
визначенні періодичності здійснення
планових перевірок враховуються фор-
ма власності, вид господарської діяль-
ності, структура кредиторської заборго-
ваності суб'єкта господарювання, щодо
якого порушено провадження у справі
про банкрутство, на якому арбітражний
керуючий здійснює повноваження роз-
порядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора, результати заходів контро-
лю, проведених у попередніх періодах.
Позапланова перевірка здійснюється
Мін'юстом або територіальними орга-
нами з питань банкрутства за наявності
доручення Мін'юсту на її проведення.

Відповідно до п. 2.11 Порядку
предметом планової перевірки є відпо-
відність арбітражного керуючого вимо-
гам, визначеним у Законі, а також
додержання арбітражним керуючим
вимог Конституції України, Госпо-
дарського процесуального кодексу

України, Закону, іншого законодавства з
питань банкрутства та законодавства
про оплату праці, під час здійснення
повноважень розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора у
справах про банкрутство за період, що
підлягає плановій перевірці.

Предметом позапланової перевірки є
додержання арбітражним керуючим
вимог Конституції України, Господарсь-
кого процесуального кодексу України,
Закону та іншого законодавства з
питань банкрутства з питань, необ-
хідність перевірки яких стала підста-
вою для здійснення цієї перевірки.

Здійснення контролю за діяльністю
арбітражних керуючих складається з
таких етапів:
- проведення перевірки, складання до-
відки про результати перевірки діяль-
ності арбітражного керуючого (далі -
Довідка);
- надання арбітражним керуючим
комісії заперечень щодо Довідки та
(або) усунення зазначених у Довідці
порушень;
- складення акта перевірки з ураху-
ванням Довідки, заперечень та усуну-
тих арбітражним керуючим порушень.

Що стосується строку проведення
перевірки, то для планової перевірки
він не повинен перевищувати восьми
робочих днів, а для позапланової -
трьох робочих днів. 

Перевірки проводяться за умови
письмового повідомлення арбітражного
керуючого про проведення перевірки,
яке повинно бути надіслано органом
контролю не пізніше ніж за десять
календарних днів до дня початку
планової перевірки та не пізніше ніж за
п'ять днів до дня початку позапланової
перевірки, з урахуванням особливостей,
визначених у цьому Порядку.

Для проведення перевірки органом
контролю створюється комісія у складі
від однієї до трьох осіб. До складу
комісії включаються виключно пред-
ставники державного органу з питань
банкрутства та його територіальних
органів.

Що стосується місця проведення
перевірки, то для невиїзної перевірки -
це місцезнаходження органу контролю,
для виїзної перевірки - контора (офіс)
арбітражного керуючого або місце-
знаходження суб'єкта, щодо якого
арбітражний керуючий здійснює свої
повноваження розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора.

До проведення перевірки можуть
бути залучені найбільш досвідчені і
висококваліфіковані арбітражні керую-
чі, залучення яких  можливе з числа
членів всеукраїнських саморегулівних
організацій. Переліки таких осіб нада-
ються всеукраїнськими саморегулів-
ними організаціями до державного

органу з питань банкрутства.
Відповідно до п. 5.1 Порядку в

останній день перевірки орган конт-
ролю складає та підписує Довідку у
двох примірниках. Один примірник
Довідки надається арбітражному керу-
ючому, який перевірявся, другий
зберігається в органі державного конт-
ролю.

Орган контролю зобов'язаний
протягом двох робочих днів після
завершення строку для надання арбіт-
ражним керуючим заперечень щодо
Довідки, опрацювати надані арбіт-
ражним керуючим пояснення, заува-
ження, заперечення і документи та
скласти Акт перевірки. Акт перевірки
складається у двох примірниках, один з
яких надається арбітражному керую-
чому, який перевірявся, другий зберіг-
ається в органі контролю.

Пунктом 6.7 Порядку передбачено,
що у разі виявлення під час перевірки
порушень у діяльності арбітражного
керуючого орган контролю на підставі
Акта перевірки за наявності відпо-
відних підстав виносить Припис про
недопущення повторних порушень
(далі - Припис) та (або) Розпорядження
про усунення виявлених порушень (далі
- Розпорядження).

Орган контролю виносить Розпо-
рядження щодо порушень, які можуть
бути усунені арбітражним керуючим, а
щодо інших порушень - Припис. 

Згідно п. 6.9 Порядку арбітражний
керуючий зобов'язаний до закінчення
строку, зазначеного в Розпорядженні,
усунути виявлені порушення та надати
інформацію про це разом з відповід-
ними документами до органу контролю,
який виніс Розпорядження.
У разі якщо подані документи підтвер-

джують виконання Розпорядження,
орган контролю складає про це Акт,
який долучається до Акта перевірки, а у
разі якщо подані документи не підтвер-
джують виконання розпорядження,
орган контролю для перевірки вико-
нання розпорядження призначає позап-
ланову перевірку.

Пунктом 6.11 Порядку передбачено,
що у разі виявлення за результатами
перевірки порушень, які є підставою
для внесення державним органом з
питань банкрутства до Дисциплінарної
комісії подання щодо застосування до
арбітражного керуючого дисциплі-
нарних стягнень, орган контролю обо-
в'язково зазначає про це в акті перевір-
ки. У такому випадку Припис та (або)
Розпорядження не складаються до
моменту прийняття Дисциплінарною
комісією рішення за результатом розг-
ляду подання.

Відповідно до п. 7.1 Порядку підста-
вами для притягнення арбітражного
керуючого до дисциплінарної відпові-

Особливості контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
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дальності є:
- встановлення факту подання
арбітражним керуючим у документах,
які подаються для отримання свідоцтва
на право здійснення діяльності арбіт-
ражного керуючого, неправдивих
відомостей;
- вчинення арбітражним керуючим
протягом року після винесення При-
пису або Розпорядження повторного
порушення, аналогічного раніше
вчиненому;
- невиконання арбітражним керуючим
Розпорядження про усунення порушень
законодавства з питань банкрутства в
строки, визначені органом контролю;
- відмова арбітражного керуючого в
проведенні перевірки;
- грубе порушення арбітражним керу-
ючим законодавства під час виконання
повноважень, що призвело до грубого
порушення прав та законних інтересів
боржника та (або) кредиторів боржника
(банкрута);
- встановлення за результатами пере-
вірки неможливості арбітражного ке-
руючого виконувати повноваження, а
саме: втрата громадянства України,
набрання законної сили обвинувальним
вироком щодо арбітражного керуючого

за вчинення корисливого злочину або
яким арбітражному керуючому забо-
ронено здійснювати цей вид гос-
подарської діяльності чи займати
керівні посади.

Дисциплінарними стягненнями, що
накладаються на арбітражного керую-
чого, є:
- попередження;
- позбавлення права на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого сана-
цією, ліквідатора).

Під час визначення виду дисциплі-
нарного стягнення Дисциплінарною
комісією враховуються ступінь вини
арбітражного керуючого, обставини
вчинення порушення, тяжкість вчи-
неного ним проступку, а також факти
притягнення арбітражного керуючого
до дисциплінарної відповідальності в
минулому.

Разом з тим, відповідно до п. 2
Наказу Міністерства юстиції України
від 15.01.2013 р. № 113/5, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України від
21 січня 2013 року за № 140/22672,
контроль за діяльністю арбітражних
керуючих (розпорядників майна, ке-
руючих санацією, ліквідаторів), які

здійснюють свою діяльність відповідно
до ліцензії на право здійснення діяль-
ності арбітражного керуючого (розпо-
рядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), до її заміни на свідоцтво
про право на здійснення діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, лікві-
даторів), але не пізніше ніж протягом
шести місяців з дня набрання чинності
Законом України від 22 грудня 2011 р.
№ 4212-VІ "Про внесення змін до
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", здійсню-
ється відповідно до Порядку контролю
за  додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, лікві-
даторів), затвердженого наказом
Міністерства юстиції України
від 14 жовтня 2011 р. № 3177/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17 жовтня 2011 р. за
№ 1197/19935.

Провідний спеціаліст 
відділу з питань банкрутства 
ГУЮ у Полтавській області

І.Ю. Рагулін

Державний виконавець відповідно до
ст.11 Закону України "Про виконавче
провадження" (далі - Закону) зобов'я-
заний вживати передбачені Законом
заходів примусового виконання рішень,
неупереджено, своєчасно і в повному
обсязі вчиняти виконавчі дії.

У разі відсутності відомостей про
місце проживання, перебування чи
місцезнаходження боржника - фізичної
особи, а також дитини за виконавчими
документами про відібрання дитини,
відповідно до ст. 40 Закону,   державний
виконавець звертається до суду з по-
данням про винесення ухвали про
розшук  боржника або  дитини. У разі
необхідності розшуку транспортного
засобу боржника державний  вико-
навець  виносить постанову про такий
розшук, яка є обов'язковою  для
виконання органами внутрішніх справ.
Головною метою проведення розшуку
майна є забезпечення виконання рі-
шення.

Розшук оголошується відповідно за
місцем виконання рішення або за
останнім відомим місцем проживання
(знаходження) боржника чи місцем
знаходження його майна, або за місцем
проживання (знаходження) стягувача.
Розшук громадянина - боржника ди-
тини та розшук транспортних засобів
боржника здійснюють органи внутріш-
ніх справ, а розшук боржника - юридич-
ної особи, а також іншого майна
боржника здійснює державна виконавча

служба. 
Спільним наказом Міністерства

внутрішніх справ України та Мініс-
терства юстиції України від 25 червня
2002 р. № 607/56/5 затверджено Iнст-
рукцію про порядок взаємодії органів
внутрішніх справ України та органів
державної виконавчої служби при
примусовому виконанні рішень судів та
інших органів (посадових осіб).

Наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 27.08.2008 р.
№ 408 затверджено Порядок розшуку
боржника - фізичної особи (зареєстро-
вано у Мін'юсті України 05.11.2008 за
№ 1078/15769). Порядок розшуку
боржника - фізичної особи визначає
загальні засади організації діяльності
територіальних підрозділів служби гро-
мадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб з установлення місце-
перебування відповідачів у справах за
позовами про стягнення аліментів або
про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю.

Державний виконавець звертається з
поданням до суду про оголошення
розшуку боржника або дитини. 

Суд має право витребувати від
державного виконавця всі необхідні
документи для вирішення питання про
оголошення розшуку.

Суд розглядає подання державного
виконавця протягом десяти днів.

Підставою для оголошення  розшуку

є відсутність відомостей про місце
проживання (перебування) боржника за
виконавчими документами про стягнен-
ня аліментів, відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, в зв'язку з
втратою годувальника, а також відо-
мостей про місце перебування дитини
за виконавчими документами про
відібрання дитини.

У разі виявлення громадянина-
боржника, дитини або транспортних
засобів боржника органи внутрішніх
справ у триденний термін з моменту
виявлення повідомляють ініціатора
розшуку про місце знаходження, а
транспортні засоби боржника негайно
затримують та доставляють на  спе-
ціальні майданчики чи стоянки тим-
часового зберігання Державтоінспекції. 
Не звернення державного виконавця до
суду у випадках, передбачених части-
ною першою 40 статті Закону, а також
постанова державного виконавця про
відмову у розшуку майна боржника та
постанова про стягнення витрат, пов'я-
заних з розшуком, можуть бути оскар-
жені до відповідного суду у  10-денний
строк.

Провідний спеціаліст 

УДВС ГУЮ 

у  Полтавській області

О.В. Бубирь

Оголошення розшуку боржника та його майна
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Проблема несанкціонованого будів-
ництва останнім часом набула значної
актуальності. Тенденція до суттєвого
розширення обсягу самочинного будів-
ництва обумовлена багатьма різними за
характером факторами, зокрема недос-
коналістю чинного законодавства у
сфері містобудування, неузгодженістю
дій органів виконавчої влади й
місцевого самоврядування щодо конт-
ролю за веденням будівельних робіт і
запобігання самочинному будівництву,
неоднозначністю судової практики, яка
формується під час визнання права
власності на об'єкт самочинного будів-
ництва, складністю, заплутаністю та
значною тривалістю дозвільних про-
цедур у сфері містобудування тощо.

Цивільний кодекс України (ст. 375)
встановлює, що власник земельної
ділянки має право на її забудову, тобто
може зводити на ній будівлі та споруди,
здійснювати перебудову, а також
дозволяти будівництво на своїй ділянці
іншим особам. Таке право повинно
здійснюватись власником чи користу-
вачем земельної ділянки за умови
додержання архітектурних, будівель-
них, санітарних, екологічних та інших
норм і правил, а також за умови
використання земельної ділянки за її
цільовим призначенням. Зазначені
норми передбачені Цивільним кодексом
України, Земельним кодексом України,
Законами України "Про основи місто-
будування", "Про планування та
забудову територій" та іншими актами
(державними стандартами, нормами та
правилами, регіональними та місце-
вими правилами забудови, містобудів-
ною і проектною документацією).

Недотримання особою, яка здійснює
будівництво вимог коментованої вище
ст. 375 ЦК України є підставою для
визнання будівництва самочинним. 

Відповідно до ч. 1 ст. 376 ЦК України
житловий будинок, будівля, споруда,
інше нерухоме майно вважаються
самочинним, якщо вони збудовані або
будуються на земельній ділянці, що не
була відведена для цієї мети, або без
належного дозволу чи належно
затвердженого проекту, або з істотними
порушеннями будівельних норм і
правил. Тобто для визнання об'єкта
нерухомості самочинно збудованим не
вимагається наявності всіх вказаних
ознак (підстав) в сукупності, достатньо
хоча б однієї.

У спеціальних галузевих актах
проводиться чіткіше розмежування дій
забудовників земельних ділянок, які
підпадають під самочинне будівництво.
Відповідно до Методичних рекомен-
дацій з питань технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна, затвердже-
них наказом Державного комітету
України з питань житлово-комуналь-
ного господарства № 146 від 5 вересня
2003 р., до самовільного відноситься
будівництво будинків та господарських
будівель, реконструкція та капітальний
ремонт, прибудови, надбудови, здійсне-

ні без дозволу місцевих органів вико-
навчої влади чи органів місцевого
самоврядування, розробленої та за-
твердженої в установленому порядку
проектної документації, дозволу на
виконання робіт, що надається орга-
нами архітектурно-будівельного конт-
ролю. До самовільного будівництва
відноситься встановлення торговель-
них, господарських кіосків та павільйо-
нів, металевих гаражів. 

Виходячи з такого юридичного
визначення самочинного будівництва,
можна стверджувати, що дія ст. 376 ЦК
України не поширюється на випадки
розміщення на земельній ділянці
об'єктів, які не пов'язуються із землею,
фундаментом і не визнаються у зако-
нодавстві нерухомістю.

Згідно зі ст. 100 Житлового кодексу
України переобладнання і переплану-
вання жилого будинку і приміщення
провадяться з дозволу виконавчого
комітету місцевої ради народних
депутатів. Такий дозвіл необхідний для
перевірки дотримання вимог будівель-
них, пожежних та санітарних правил. За
відсутності такого дозволу переплану-
вання та переобладнання слід вважати
самовільним. Згідно з п. 3.13 Поло-
ження "Про порядок надання дозволу
на виконання будівельних робіт", за-
твердженого наказом Державного комі-
тету будівництва, архітектури та
житлової політики України № 273 від 5
грудня 2000 р., якщо дозвіл на
виконання будівельних робіт не було
завчасно продовжено після закінчення
його терміну, то будівництво вважається
самовільним. Переобладнання нежилої
будівлі у жилий будинок та навпаки без
відповідного дозволу слід також віднес-
ти до самовільного будівництва.

Крім того, серед найпоширеніших
підстав визнання будівництва самочин-
ним є будівництво на земельній ділянці,
що не була відведена для цієї мети.
Відповідно до ч. 2 ст. 36 Земельного
кодексу України на наданих для город-
ництва земельних ділянках не допус-
кається спорудження капітальних буді-
вель і споруд. Під самочинним будів-
ництвом на земельній ділянці, що не
була відведена для цієї мети, слід
розуміти не тільки її використання не за
цільовим призначенням, а й відсутність
у забудовника документа, що посвідчує
право на землю.

Так, за чинним містобудівельним
законодавством, реалізація права на
забудову передбачає виконання комп-
лексу організаційно-правових дій, спря-
мованих на набуття права на земельну
ділянку відповідно до її цільового
призначення. Щоб здійснити будівницт-
во, особа зобов'язана набути у встанов-
леному порядку право власності на
землю чи право користування земель-
ною ділянкою, одержати державний акт
на право власності на земельну ділянку
чи договір оренди землі, або державний
акт на право постійного користування
землею. Адже, як вважається, будів-

ництво особою на земельній ділянці,
що взагалі не була їй відведена, є
найбільш суттєвим порушенням, ос-
кільки в цьому випадку, як правило,
об'єднуються два порушення: "само-
вільне зайняття земельної ділянки" й
"самочинне будівництво". "Самовільне
зайняття земельної ділянки" порушує
право власності на землю або право
користування нею, а "самочинне будів-
ництво" - установлений порядок за-
будови земельної ділянки. 

Водночас, законодавством передба-
чені спеціальні підстави визнання права
власності на самочинно збудовані об'єк-
ти нерухомості. Зокрема, право влас-
ності на самочинно збудоване нерухоме
майно може бути визнане за особою,
яка здійснила самочинне будівництво,
за рішенням суду і лише у випадках,
передбачених ст. 376 ЦК України, а
саме:
- за особою, яка здійснила самочинне
будівництво на земельній ділянці, що не
була відведена для цієї мети, за умови
надання земельної ділянки у встанов-
леному порядку цій особі під уже
збудоване нерухоме майно (ч. 3);
- за особою - власником (користувачем)
земельної ділянки, яка здійснила
самочинне будівництво на цій ділянці,
якщо це не порушує права інших осіб
(ч. 5).

ЦК України встановлює виняткові
підстави набуття права власності на
новостворене майно, яким є і само-
чинне будівництво. Так, відповідно до
ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності
на новостворене нерухоме майно
виникає з моменту завершення будів-
ництва (створення майна). Якщо дого-
вором або законом передбачено прий-
няття нерухомого майна до експлу-
атації, право власності виникає з мо-
менту його прийняття до експлуатації.
Якщо право власності на нерухоме
майно відповідно до закону підлягає
державній реєстрації, право власності
виникає з моменту такої державної
реєстрації.

Проаналізувавши судову практику,
маємо підстави констатувати, що суд,
дослідивши всі обставини справи,
зваживши на відповідність об'єкта
будівельним нормам та правилам, пере-
важно, приймає рішення про визнання
права власності на об'єкт нерухомості.
При цьому суд керується змістом ч. 3
ст. 376 ЦК України, згідно з якою право
власності на самочинно збудоване
нерухоме майно може бути за рішенням
суду визнане за особою, яка здійснила
самочинне будівництво на земельній
ділянці за умови надання цієї земельної
ділянки у встановленому порядку цій
особі під уже збудоване нерухоме
майно.

Слід звернути особливу увагу на
способи легалізації самочинного будів-
ництва з точки зору набуття забудов-
ником права власності на самовільно
збудований об'єкт нерухомого майна:
позасудовий і судовий.

Правові підстави визнання будівництва самочинним
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Позасудовий шлях легалізації
самочинного будівництва передбачає
проходження всієї законодавчо передба-
ченої процедури легального будівницт-
ва, а також сплату штрафів за право-
порушення у сфері містобудування.

Судовий спосіб легалізації само-
чинного будівництва передбачає:
- оформлення правовстановлювальних
документів на земельну ділянку під уже
збудоване нерухоме майно;
- підтвердження витрат забудовника на
здійснення самочинного будівництва
(договори підряду, рахунки-фактури,
платіжні доручення на оплату будівель-
них робіт і матеріалів, оренду об-
ладнання й техніки, акти прийому-
передачі виконаних будівельних робіт
тощо);
- сплата штрафів за правопорушення у
сфері містобудування;
- підтвердження відповідності збудо-
ваного об'єкта державним будівельним
нормам,пожежним, санітарним та ін-
шим правилам (технічні висновки
спеціалізованої проектної організації
про відповідність об'єкта державним
будівельним нормам і правилам,
висновки державних служб щодо
відповідності об'єкта вимогам
пожежних, санітарних та екологічних
норм і правил тощо). Якщо ж
самочинне будівництво здійснене з
істотним порушенням будівельних
норм і правил або порушує права інших
осіб, забудовник має виправити
виявлені порушення;
- підтвердження відсутності порушення
прав інших осіб;
- звернення до суду з позовом про
визнання права власності на об'єкт
самочинного будівництва;
- введення об'єкта будівництва в
експлуатацію. 

На підставі п. 4 Порядку державної

реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, реєстрації підлягають права
власності тільки на прийняті в експлуа-
тацію об'єкти нерухомого майна. Звер-
таємо увагу, що рішення суду є
правовстановлювальним документом,
який засвідчує право власності на
нерухоме майно. Проте суд не уповно-
важений приймати об'єкти нерухомості
в експлуатацію, оскільки це віднесено
виключно до компетенції державних
приймальних комісій. 

Тому винесення судом рішення про
визнання права власності забудовника
на об'єкт самочинного будівництва не
звільняє забудовника від обов'язку
ввести такий об'єкт в експлуатацію у
встановленому законодавством поряд-
ку.
- реєстрація права власності на об'єкт
будівництва в органах реєстрації
речових прав на підставі рішення суду,
яке є правовстановлювальним доку-
ментом. 

З моменту державної реєстрації права
власності на об'єкт самочинного будів-
ництва забудовник стає законним
власником збудованого об'єкта неру-
хомого майна.

Підсумовуючи сказане, зазначимо,
що розпочинаючи будівельні (ремонтні)
роботи без отримання необхідних
дозволів та погоджень, забудовник
планує за рахунок скорочення строків
зменшити витрати на будівництво
загалом. Проте самочинне будівництво
не завжди забезпечує значну економію
коштів та скорочує строки появи об'єкта
на ринку, що нібито підвищує його
конкурентоспроможність і, відповідно,
прибутковість, а навпаки. Очевидно, що
законодавець й адміністративна практи-
ка все жорсткіше вимагають дотри-
мання законодавства у містобудівній
сфері, а відсутність проектно-дозвіль-

ної документації набуває характеру
обов'язкових значних витрат у майбут-
ньому. Натомість розмір штрафів,
вартість розробки проектної доку-
ментації та проведення різноманітних
експертиз зросли за останні роки в
декілька разів. 

Викладене свідчить, що легалізацію
самочинного будівництва важко назвати
простішою процедурою, аніж легальне
будівництво в законодавчо передба-
ченому порядку. 

Якщо ж зайняти пасивну позицію та
не вчиняти для легалізації самочинного
будівництва жодних дій, то слід розу-
міти, що здійснити будь-які операції з
нерухомістю без правовстановлюючих
документів неможливо, оскільки всі
угоди відчуження нерухомого майна
підлягають нотаріальному посвідчен-
ню, які не можна оформити без доку-
мента, що засвідчує право власності на
об'єкт нерухомості. Тому без право-
встановлюючого документа та реєстра-
ції права власності в органах реєстрації
речових прав ані продати, ані пода-
рувати, ані обміняти, а ні передати в
іпотеку нерухоме майно неможливо.

Детально розглянувши всі ризики й
правові наслідки, які пов'язані з
самочинним будівництвом, забудов-
ники можуть прийняти обґрунтоване й
виважене рішення, чи здійснювати
будівництво в установленому законо-
давством порядку, чи зважуватися на
самочинне будівництво з подальшою
його легалізацію в судовому або
позасудовому порядку.

Провідний спеціаліст
відділу організаційної роботи,
документування та контролю                                                                               

ГУЮ у Полтавській області
Ю.В.  Петренко

Стяття 19 Конституції України
передбачає, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.

01 січня 2013 року набрав чинності
Закону України "Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень".
Даним Законом передбачено, що дер-
жава гарантує виконання рішення суду
про стягнення коштів та зобов'язання
вчинити певні дії щодо майна, боржни-
ком за яким є:державний орган, держав-
ні підприємство, установа, організація
(державне підприємство), юридична
особа, примусова реалізація майна якої
забороняється відповідно до законо-
давства Примусова реалізація майна
юридичних осіб - відчуження об'єктів
нерухомого майна та інших основних
засобів виробництва, з використанням
яких юридичні особи провадять вироб-
ничу діяльність, а також акцій (часток,
паїв), що належать державі та передані

до їх статутного фонду.
Дія цього Закону не поширюється на

рішення суду, стягувачем за якими є
державний орган, державне під-при-
ємство, орган місцевого самовряду-
вання, підприємство, установа, органі-
зація, що належать до комунальної
власності.

Виконання рішень суду про стягнення
коштів з державного підприємства або
юридичної особи здійснюється в по-
рядку, визначеному Законом України
"Про виконавче провадження", з ура-
хуванням особливостей, встановлених
Законом України "Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень".
Даним Законом держава гарантує, що у
разі якщо рішення суду про стягнення
коштів з державного підприємства або
юридичної особи не виконано протягом
шести місяців з дня винесення поста-
нови про відкриття виконавчого про-
вадження, його виконання здійснюється
за рахунок коштів, передбачених за
бюджетною програмою для забез-
печення виконання рішень суду і

виконується в подальшому Державною
казначейською служби України в
порядку передбаченому даним Законом.

Статтею 5 Закону України "Про
гарантії держави щодо виконання
судових рішень" визначає порядок
компенсації державою за порушення
строку перерахування коштів за рішен-
ням суду про стягнення коштів з дер-
жавного органу. Дана компенсація
нараховується Державною казначейсь-
кою службою України.

Кошти, виплачені за рішенням суду
про стягнення коштів згідно з цим
Законом, вважаються збитками держав-
ного бюджету. Посадова, службова осо-
ба державного органу, державного
підприємства або юридичної особи, дії
якої призвели до збитків державного
бюджету, несе відповідальність згідно
із законом.

Заступник начальник відділу
примусового виконання рішень 

УДВС ГУЮ у Полтавській області
Л.М. Григор'єва

Особливості надання  
державою гарантії щодо  виконання рішень суду
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Відповідальність боржників
за невиконання рішень судів та інших органів

Відповідно до ст.124 Конституції
України судові рішення ухвалюються
судами іменем України і є обов'яз-
ковими до виконання на всій території
України.

Виконавче провадження як завер-
шальна стадія судового провадження та
примусове виконання рішень інших
органів (посадових осіб) - це сукупність
дій органів і посадових осіб, зазначених
Законом України "Про виконавче про-
вадження" (далі Закон), спрямованих на
примусове виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб), які
здійснюються на підставах, у спосіб та
в межах повноважень, визначених
Законом, іншими нормативно-пра-
вовими актами, виданими відповідно до
цього Закону та інших законів, а також
рішеннями, що відповідно до Закону
підлягають примусовому виконанню.

Примусове виконання рішень в
Україні покладається на Державну
виконавчу службу, яка входить до
системи органів Міністерства юстиції.

За невиконання рішень у строк для
самостійного виконання, відповідно до
ст.28 Закону, з боржників стягується
виконавчий збір у розмірі 10 відсотків
від суми боргу, статтею 5 даного Закону
також встановлена відповідальність за
невиконання вимог державного вико-
навця. Так, вимоги державного вико-
навця щодо виконання рішень є обо-
в'язковими для усіх органів, органі-
зацій, посадових осіб, громадян і
юридичних осіб на території України.
Державному виконавцю у встанов-
лений ним строк повинні бути надані
безкоштовно документи або їх копії,
необхідні для здійснення його пов-
новажень. Невиконання законних вимог
державного виконавця тягне за собою
відповідальність згідно з Законом.
Зокрема, згідно статті 90 Закону, неви-
конання законних вимог державного
виконавця фізичними, юридичними та
посадовими особами, несвоєчасне
подання або неподання звітів про
відрахування із заробітної плати та
інших доходів боржника, неподання або
подання неправдивих відомостей про
доходи і майновий стан боржника, а
також неповідомлення боржником про
зміну місця проживання чи місце-
знаходження або місця роботи (отри-
мання доходів), а також за неявку без
поважних причин за викликом держав-

ного виконавця винні особи несуть
відповідальність у встановленому зако-
ном порядку. За наявності ознак зло-
чину в діях особи, яка умисно переш-
коджає виконанню рішення чи іншим
чином порушує вимоги закону про
виконавче провадження, державний
виконавець складає акт про порушення
і звертається до правоохоронних
органів з поданням про притягнення
особи до кримінальної відповідальності
відповід-но до Закону.

Хотілося б відмітити, що п.18 ст.11
Закону України "Про виконавче
провадження"  передбачено право
державного виконавця звертатись до
суду за встановленням тимчасового
обмеження у праві виїзду боржника-
фізичної особи або керівника боржника
- юридичної особи за межі України у
разі ухилення боржника від виконання
ним покладених на нього зобов'язань.

Статтею 40 вищевказаного Закону
передбачено звернення державного
виконавця з поданням до суду про
оголошення боржника в розшук. Так, у
разі відсутності відомостей про місце
проживання, перебування чи місце-
знаходження боржника - фізичної
особи, державний виконавець звер-
тається до суду з поданням про ви-
несення ухвали про розшук боржника.

Такий вплив на боржника є одним із
заходів, необхідних для забезпечення
повного і своєчасного виконання
рішень і державний виконавець його
використовує поряд з іншими заходами
примусового виконання.

Статтею 89 Закону України "Про
виконавче провадження", передбачено
накладення штрафу за невиконання
рішень вказаної категорії фізичними
особами - в розмірі від 10 до 20
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, посадовими особами - в
розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, юри-
дичними особами - в розмірі від 40 до
60 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Після накладення штрафу на
боржника, державним виконавцем
встановлюється новий строк, протягом
якого боржник зобов'язаний виконати
рішення суду. В разі, якщо боржник
повторно не виконуватиме рішення суду
зазначеної вище категорії, державний
виконавце накладає на боржника штраф

у подвійному розмірі та звертається до
правоохоронних органів з поданням
(повідомленням) про притягнення
боржника до кримінальної відповідаль-
ності відповідно до закону.

Однією з підстав направлення
подання про притягнення особи до
кримінальної відповідальності за оз-
наки злочину передбаченого ст. 164
Кримінального кодуксу України за
злісне ухилення від сплати аліментів є
заборгованість зі сплати аліментів у
розмірі, що сукупно перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців.
Підставою для направлення подання
про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ознаки злочину,
передбаченого ст. 382 Кримінального
кодексу України за умисне невиконання
рішення суду є відкриття боржником
нових рахунків в банківських установах
після винесення державним вико-
навцем постанови про арешт коштів
боржника.

Підставою для направлення подання
про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ознаки злочину,
передбаченого ст. 388 Кримінального
кодексу України за розтрату, відчу-
ження, приховування, підміну, пошко-
дження, знищення майна або інші
незаконні дії з майном, на яке накла-
дено арешт, із заставленим майном або
майном, яке описано, чи порушення
обмеження (обтяження) права корис-
туватися таким майном, здійснене
особою, якій це майно ввірено, а також
здійснення представником банку або
іншої фінансової установи банківських
операцій з коштами, на які накладено
арешт.

Таким чином, питання про
притягнення до кримінальної відпові-
дальності у виконавчому провадженні
вирішується органами прокуратури,
органами внутрішніх справ або судом
на підставі подання державного
виконавця.
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