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Виконання рішень суду - обов'язок
Державної виконавчої служби

Начальник
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Т.М. Колотілова
При порушенні будь-яких конституційних прав чи власних інтересів,
фізична або юридична особа звертається до суду, розраховуючи на те, що
держава захистить їх від неправомірних
дій і допоможе поновити порушені права та законні інтереси. Проте, захист
прав, свобод та інтересів не завершується прийняттям рішення суду.
Після цього наступає процедура виконання прийнятого рішення.
Кор.: Тетяно Михайлівно, про що
громадянину необхідно знати і що
необхідно зробити, щоб рішення суду
почало виконуватися якнайшвидше?
Колотілова Т.М.: Для виконання рішення суду чи судового наказу громадянину, на користь якого прийнято
рішення суду, потрібно отримати в суді
виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби з
наступного дня після набрання рішенням законної сили, а в разі якщо судове
рішення підлягає негайному виконанню
- з наступного дня після його постановлення. Звернутися можна особисто
або рекомендованим листом з повідомленням. Після такого звернення
Державний виконавець у 3-денний
строк з дня надходження до нього
виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження у якій установлює строк для
добровільного виконання рішення, що
не може перевищувати 7 днів, а рішення
про примусове виселення - 15 днів, та
попереджає боржника про примусове
виконання рішення після закінчення
встановленого строку зі стягненням з
нього виконавчого збору й витрат,

пов'язаних із провадженням виконавчих
дій.
Якщо рішення стосується стягнення
грошових коштів, рекомендуємо в заяві
про відкриття виконавчого провадження просити накласти арешт і заборону
на відчуження всього майна боржника,
що відповідає розміру боргу, - це може
убезпечити вас від продажу боржником
свого майна. Також, якщо ви знаєте про
наявне майно боржника, то вкажіть про
нього в заяві.
Громадянам необхідно знати, що за
кожним судовим рішенням, яке набрало
законної сили, за заявою осіб, на
користь яких воно ухвалено, суд видає
один виконавчий лист. Якщо на підставі
ухваленого рішення належить передати
майно, що перебуває в кількох місцях,
або якщо рішення ухвалено на користь
кількох позивачів чи проти кількох
відповідачів, суд має право за заявою
стягувачів видати кілька виконавчих
листів, точно зазначивши, яку частину
рішення треба виконати за кожним
виконавчим листом.
Кор.: Тетяно Михайлівно, роз'ясніть
будь ласка, які права має особа, на
користь якої ухвалено рішення суду?
Колотілова Т.М.: Права стягувача визначені Законом України "Про виконавче
провадження": право знайомитися з
матеріалами виконавчого провадження,
робити з нього виписки і копії; подавати
додаткові матеріали й заявляти клопотання; брати участь у проведенні
виконавчих дій; подавати усні й письмові доводи та пояснення з будь-яких
питань, що виникають у процесі виконавчого провадження; залучати в
рамках виконавчого провадження експерта, фахівця, перекладача та представника; клопотати про відстрочення,
розстрочку або зміну способу й порядку
виконання рішення, роз'яснення рішення суду; заявляти відвід державному
виконавцю, експерту, фахівцю та перекладачеві; оскаржувати дії (процесуальні
рішення тощо) і бездіяльність державного виконавця.
Громадянам необхідно знати, що
виконавчі дії провадяться державним
виконавцем за місцем проживання,
перебування чи роботи боржника або за
місцезнаходженням його майна. Якщо
боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або
майна. Право вибору місця виконання
між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти
виконавчі дії по виконанню рішення на
території, на яку поширюються їхні
функції, належить стягувачу.
Копія постанови про відкриття вико-

навчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу,
боржнику та органу (посадовій особі),
який видав виконавчий документ.
Якщо у вас є можливість, то самостійно рекомендованим листом із повідомленням, відправте боржнику постанову про відкриття провадження. Якщо
боржник не буде повідомлений, це
створить потенційну можливість оскарження дій виконавця й затягування
виконання рішення.
Стягувач може брати участь у виконавчих діях, пов'язаних із перевіркою
майнового стану боржника, проведенні
опису його майна та арешту. Може
прийняти арештоване майно на відповідальне зберігання - це дозволить
зберегти цілісність цього майна.
Про хід виконання рішення й
проведення виконавчих дій можна
подивитися в Єдиному державному
реєстрі виконавчих проваджень.
Кор.: Тетяно Михайлівно, що представляє собою цей Єдиний державний
реєстр виконавчих проваджень, хто
має право доступу до нього?
Колотілова Т.М.: Єдиний державний
реєстр виконавчих проваджень - це
комп'ютерна база даних, яка створена за
допомогою автоматизованої системи і
відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук,
узагальнення та надання відомостей
про виконавчі дії.
Держателем Єдиного реєстру є
Державна виконавча служба України,
яка забезпечує його ведення.
До Єдиного реєстру обов`язково
вносяться відомості про проведення
всіх виконавчих дій.
Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду,
копіювання та роздрукування всіх
документів та відомостей виконавчого
провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони
беруть участь.
З метою забезпечення доступу до
інформації Єдиного реєстру сторонам
виконавчого провадження у постанові
про відкриття виконавчого провадження роз`яснюється таке право, указуються адреса відповідного веб-сайту в
мережі інтернет, а також ідентифікатор
для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його
використання. Доступ до інформації
Єдиного реєстру здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням
звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі інтернет через
веб-сайт, який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру.
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Кор.: Тетяно Михайлівно, багато
людей скаржаться на те, що рішення
суду на їх користь виконуються дуже
повільно. Які строки встановлює
законодавець для виконання рішення
суду?
Колотілова Т.М.: Державний виконавець зобов`язаний провести виконавчі
дії з виконання рішення протягом
шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний
строк. Строк здійснення виконавчого
провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або
зупинення виконавчого провадження на
період проведення експертизи чи
оцінки майна, виготовлення технічної
документації на майно, реалізації майна
боржника, час перебування виконавчого
документа на виконанні в адміністрації
підприємства, установи чи організації,
фізичної особи, фізичної особи - підприємця, які здійснюють відрахування
із заробітної плати (заробітку), пенсії та
інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження обчислюється з моменту
приєднання до такого провадження
останнього виконавчого документа.
Негайному виконанню підлягають
рішення:
1) про стягнення аліментів, заробітної
плати в межах платежів, вирахуваних за
один місяць, а також про стягнення усієї
суми боргу за такими виплатами, якщо
рішенням передбачено її негайне
стягнення;
2) про поновлення на роботі чи на
попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;
3) в інших випадках, якщо негайне
виконання передбачено законом і про це
зазначено у виконавчому документі.
Кор.: Тетяно Михайлівно, Актуальною проблемою завжди залишається
питання стягнення аліментів на
утримання дітей. Який стан
виконання рішень по стягненню
аліментів у 2012 році?
Колотілова Т.М.: Протягом 2012 року
на виконанні у відділах ДВС Полтавської області знаходилося 38 804 виконавчих документів про стягнення аліментів; завершено 15 110 проваджень
даної категорії.
На виконанні в бухгалтеріях підприємств, установ, організацій перебуває 10 844 постанов державних виконавців про стягнення аліментів.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а від якого
моменту присуджуються аліменти
на дитину?
Колотілова Т.М.: Незалежно від того,
коли позов про стягнення аліментів на
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дитину був задоволений судом, аліменти на дитину присуджуються за
рішенням суду від дня пред'явлення
позову.
У випадку, коли позивач подає до суду
докази того, що він вживав заходів до
одержання аліментів з відповідача, але
не міг їх отримувати через ухиляння
останнього від сплати, суд може присудити аліменти за минулий час, але не
більше, як за три роки.
Кор.: Тетяно Михайлівно, які обставини враховуються судом при визначенні розміру аліментів?
Колотілова Т.М.: Згідно зі ст. 182
Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд враховує:
стан здоров'я та матеріальне становище
дитини, стан здоров'я та матеріальне
становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей,
непрацездатних чоловіка, дружини,
батьків, та інші обставини, що мають
істотне значення.
Розмір аліментів на одну дитину за
жодних обставин не може бути меншим
за неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Максимального розміру аліментів закон не встановлює, оскільки
він у кожному випадку визначається
судом із урахуванням потреб дитини і
можливостей батьків.
Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких
випадках розмір аліментів може бути
визначатися у твердій грошовій сумі?
Колотілова Т.М.: Якщо платник аліментів має нерегулярний дохід, частину
доходу одержує в натурі, а також за
наявності інших обставин, які мають
істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити
розмір аліментів у твердій грошовій
сумі, яка підлягає індексації відповідно
до закону.
Коли розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, менше
мінімального розміру, передбаченого
частиною другою ст. 182 Сімейного
кодексу, то, відповідно до закону, дитині
призначається державна допомога в
розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Кор.: Тетяно Михайлівно, нині до
юристів звертаються чоловіки з
проблемою, що значну частину заробітної плати доводиться сплачувати як аліменти, колишній дружині
на утримання дітей. Звичайно ж
кожен юрист скаже, що батьки
зобов'язані утримувати своїх дітей
до їх повноліття, але як бути, якщо
чоловік вже утримує нову сім'ю. До
того ж у наш час заробітки дуже
нестабільні.
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Роз'ясніть будь ласка положення
законодавства щодо збільшення та
зменшення розміру аліментів.
Колотілова Т.М.: Частиною першою
статті 192 Сімейного кодексу України
встановлено, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення
або поліпшення здоров'я когось із них.
Такими випадками може бути втрата
роботи, народження у платника аліментів ще однієї дитини, його інвалідність.
Кор.: Тетяно Михайлівно, бувають у
житті випадки, коли особа не може
виплачувати аліменти з незалежних
від неї обстави. Наприклад, батько
дитини проходить строкову службу.
Чи будуть стягуватися аліменти за
рахунок майна батька?
Колотілова Т.М.: У даному випадку
законодавством передбачено призначення тимчасової державної допомоги, яка не може бути меншою ніж
30 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку. Сума
прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць встановлюється
Законом України "Про Державний
бюджет України на 2013 рік". Якщо
розмір аліментів, визначений судом у
твердій грошовій сумі, менший від
мінімального розміру аліментів на
дитину, що передбачений ч. 2 ст. 182
Сімейного кодексу України, тимчасова
допомога призначається у розмірі
різниці між визначеним розміром
аліментів і сумою, що становить 30 %
прожиткового мінімуму, встановленого
законом для дитини відповідного віку.
Відповідно до цієї Постанови тимчасова допомога призначається у разі
коли рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується
у зв'язку з ухиленням від сплати
аліментів або відсутністю у боржника
коштів та іншого майна, на які за
законом може бути звернено стягнення.
Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України. Крім
того, суми наданої дитині тимчасової
державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому
порядку.
Також слід звернути увагу на те, що
якщо у платника аліментів немає реальної можливості виплачувати аліменти,
то мають притягуватися до участі інші
родичі дитини.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а у яких ще
випадках можна розраховувати на
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отримання цієї допомоги?
Колотілова Т.М.: Тимчасова допомога
призначається у разі, коли:
- рішення суду про стягнення аліментів
з одного з батьків не виконується у
зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника
коштів та іншого майна, на які за
законом може бути звернено стягнення;
- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він
перебуває на примусовому лікуванні, у
місцях позбавлення волі, якого визнано
в установленому порядку недієздатнимі;
- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Кор.: Тетяно Михайлівно, яким чином
будуть стягуватися аліменти із
безробітної особи?
Колотілова Т.М.: Якщо неможливо
стягнути аліменти із заробітної плати
чи інших доходів боржника протягом
трьох місяців і якщо він не працює та не
одержує дохід, стягнення звертається на
майно боржника. Із метою забезпечення цієї норми законодавством
надано державному виконавцеві чимало прав, серед яких, зокрема, право
накладати арешт на майно боржника,
опечатувати та вилучати його, а також
передавати на реалізацію в установленому законом порядку тощо. Якщо і в
цьому випадку державна виконавча
служба не може виконати рішення суду,
вона видає довідку про неможливість
стягнення аліментів з одного з батьків
дитини внаслідок ухилення від їх
сплати, яка є одним із документів, які
необхідні при оформленні державної
допомоги.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а до якого
органу повинна звертатися особа для
отримання тимчасової допомоги?
Колотілова Т.М.: Тимчасова допомога
призначається і виплачується за місцем
проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину управлінням праці та соціального захисту
населення районної, районної у
м. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та соціального захисту
населення виконавчого органу міської,
районної у місті ради.
Кор.: Тетяно Михайлівно, Ви зазначили, що до виплати аліментів можуть притягуватися інші родичі
дитини. Роз'ясніть будь ласка, які
саме родичі будуть виконувати аліментні зобов'язання замість батьків і
в якому випадку?
Колотілова Т.М.: Згідно зі статтею 265
СК баба, дід зобов'язані утримувати
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своїх малолітніх, неповнолітніх внуків,
якщо у них немає матері, батька або
якщо батьки не можуть з поважних
причин надавати їм належного
утримання, за умови, що баба, дід
можуть надавати матеріальну допомогу.
Згідно статтею 267 СК повнолітні
брати, сестри зобов'язані утримувати
малолітніх, неповнолітніх братів та
сестер, які потребують матеріальної
допомоги і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи з
поважних причин не можуть надавати
їм належного утримання, за умови,
що повнолітні брати та сестри можуть
надавати матеріальну допомогу.
До таких поважних причин можна
віднести: тяжка хвороба, яка перешкоджає працювати, неповнолітній вік
батьків дитини, визнання безвісно
відсутнім.
Кор.: Тетяно Михайлівно, у разі ухилення боржника від сплати аліментів
яким чином нараховується заборгованість?
Колотілова Т.М.: Заборгованість за
аліментами стягується незалежно від
досягнення дитиною повноліття.
Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку
(доходу), визначається виходячи з
фактичного заробітку (доходу), який
платник аліментів одержував за час,
протягом якого не провадилося їх
стягнення.
Якщо платник аліментів не працював
на час виникнення заборгованості, але
працює на час визначення її розміру,
заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує.
Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і
не працює на час визначення її розміру,
вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості.
Розмір заборгованості за аліментами
обчислюється державним виконавцем, а
у разі спору - судом.
При виникненні заборгованості з
вини особи, яка зобов'язана сплачувати
аліменти за рішенням суду, одержувач
аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка
від суми несплачених аліментів за
кожен день прострочення, розмір якої
може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного
стану платника аліментів. Неустойка не
сплачується, якщо платник аліментів є
неповнолітнім.
Кор.: Тетяно Михайлівно, яка
відповідальність передбачена законодавством за ухилення від сплати аліментів?
Колотілова Т.М.: За такі дії ст. 164
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Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність у
вигляді штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів (від 170
до 340 грн.) доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти
до ста двадцяти годин або виправними
роботами на строк до одного року, або
обмеженням волі на строк до двох
років.
До кримінальної відповідальності
буде притягнуто у разі злісного ухилення від сплати коштів на утримання
дітей (аліментів), під яким слід
розуміти будь-які діяння боржника,
спрямовані на невиконання рішення
суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без
повідомлення державного виконавця
тощо), які призвели до виникнення
заборгованості із сплати таких коштів
у розмірі, що сукупно складають суму
виплат за шість місяців відповідних
платежів.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чи можливо виконати рішення суду про стягнення аліментів з боржника, який
проживає за межами України? Як
стягнути аліменти з боржника, який
проживає за кордоном?
Колотілова Т.М.: Так, така можливість
передбачена міжнародно-правовими
угодами, учасником яких є Україна.
Порядок стягнення аліментів за кордоном визначено Конвенцією про
стягнення аліментів за кордоном (НьюЙорк, 1956 рік), Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних
справах (Мінськ, 1993 рік).
Конвенція про стягнення аліментів
за кордоном застосовується у відносинах з такими державами, які є її
сторонами: Австралія, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгія, Білорусь,
Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Ватикан, Великобританія,
Гаїті, Гватемала, Греція, Данія, Еквадор,
Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія,
Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Кіпр,
Киргизстан, Колумбія, Німеччина,
Ліберія, Люксембург, Македонія,
Мексика, Молдова, Монако, Марокко,
Нігер, Нідерланди, Нова Зеландія,
Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, Румунія, Сейшели, Сербія,
Словаччина, Словенія, Суринам, Туніс,
Туреччина, Уругвай, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Центральноафриканська Республіка,
Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, ШріЛанка.
Відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном заінтересована особа може звернутись до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції з заявою
про стягнення аліментів з відповідача,
який проживає за кордоном або заявою
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про визнання і виконання рішення суду
України про стягнення аліментів на
території іншої держави.
Згідно з Мінською конвенцією для
стягнення аліментів з особи, яка проживає за кордоном України, необхідна
насамперед наявність відповідного
судового рішення. У тому разі, якщо рішення ухвалене українським судом,
воно підлягає визнанню та виконанню
на території іншої Договірної Сторони
відповідно до розділу ІІІ Мінської
конвенції, згідно з яким клопотання про
дозвіл примусового виконання рішення
подається в компетентний суд Договірної Сторони, де рішення підлягає
виконанню. Воно може бути подано й у
суд, що виніс рішення в справі в першій
інстанції. Цей суд направляє клопотання судові, компетентному винести
рішення по клопотанню. При цьому
необхідно врахувати, що для визнання
іноземним судом українського судового
рішення необхідна наявність матеріалів
судової справи, які підтверджують факт
того, що сторона, проти якої було
винесене рішення, що не прийняла
участі в процесі, була в належному
порядку і вчасно викликана в суд.
Кор.: Тетяно Михайлівно, яким чином стягуються аліменти з батьків,
які виїжджають на постійне проживання за кордон?
Колотілова Т.М.:Якщо після набрання
рішенням суду законної сили, згідно з
яким з одного із батьків стягуються
аліменти, він виїжджає для постійного
проживання у державу, з якою Україна
не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його
виїзду за межі України може бути
стягнуто аліменти за весь період до
досягнення дитиною повноліття.
Якщо після набрання законної сили
рішенням суду про сплату аліментів за
весь період до досягнення дитиною
повноліття особа, з якої стягуються
аліменти, продовжує постійно проживати в Україні або повертається в
Україну для постійного проживання та
змінюються обставини, які вплинули
на визначення розміру аліментів, у
судовому порядку може бути встановлено періодичне стягнення аліментів з
урахуванням сплаченої суми.
Кор.: Тетяно Михайлівно, скажіть,
будь ласка, чи правда, що при поданні
позовів до суду на дії державних
виконавців, судовий збір будуть сплачувати позивачі?
Колотілова Т.М.: Так, 30.01.2013 року
Урядом прийнято рішення про схвалення та внесення на розгляд Верховної
Ради України законопроекту, який
передбачає звільнення органів державної виконавчої служби від сплати
судового збору. Проект розроблявся з
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метою зменшення витрат коштів Державного бюджету.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 5 Закону України
"Про судовий збір", внаслідок чого
органи державної виконавчої служби
будуть звільнені від сплати судового
збору у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих
органів.
Така законодавча ініціатива пояснюється тим, що понад 80 відсотків скарг
та позовів, поданих до суду на дії
державних виконавців, подаються
боржниками. При цьому, найчастіше
боржники оскаржують постанови про
стягнення виконавчого збору. Фактично, як показує практика, боржником
оскаржується майже кожна постанова
про стягнення виконавчого збору.
Це, у свою чергу, зумовлює витрати
з державного бюджету у вигляді оплати
судового збору, які здійснюються Державною виконавчою службою при
розгляді таких скарг у судах.
При цьому, з огляду на суми виконавчого збору та категорії виконавчих
документів, які виконуються відділом
примусового виконання судових рішень, суми судового збору також сягають значних величин. Наприклад,
лише протягом 2012 року органами
державної виконавчої служби Полтавської області було стягнуто 9 046 367
грн. виконавчого збору. Як відомо,
виконавчий збір стягується у розмірі 10
відсотків суми, що підлягає стягненню,
у разі невиконання боржником рішення
майнового характеру у строк.
Таким чином, передбачається, що
внесення змін до законодавства дозволить зменшити витрати коштів державного бюджету на сплату судового збору
органами державної виконавчої служби.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чи передбачена відповідальність боржників за
невиконання рішень судів та інших
органів?
Колотілова Т.М.: На Державну виконавчу службу, яка входить до системи
органів Міністерства юстиції, покладається примусове виконання рішень в
Україні.
За невиконання рішень у строк для
самостійного виконання, відповідно до
ст.28 Закону України "Про виконавче
провадження", з боржників стягується
виконавчий збір у розмірі 10 відсотків
від суми, що підлягає стягненню, або
вартості майна боржника, що підлягає
передачі стягувачу за виконавчим документом.
Статтею 5 даного Закону встановлена
відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.
Вимоги державного виконавця щодо
виконання рішень є обов'язковими для
усіх органів, організацій, посадових
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осіб, громадян і юридичних осіб на
території України. Державному виконавцю у встановлений ним строк
повинні бути надані безкоштовно
документи або їх копії, необхідні для
здійснення його повноважень.
За невиконання законних вимог
державного виконавця винні особи
несуть адміністративну відповідальність - накладення штрафу від двадцяти
до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 188-13
КпАП). За умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали,
постанови суду, що набрали законної
сили, або перешкоджання їхньому виконанню винні особи можуть притягатися
до кримінальної відповідальності (стаття 382 ККУ).
Пунктом 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.
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, юридичними
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 виконавець накладає на боржника
штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з
поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
Кор.: Тетяно Михайлівно, який порядок виплати грошових сум стягувачам?
Колотілова Т.М.:Відповідно до ст. 45
Закону України "Про виконавче провадження" грошові суми, стягнуті з
боржника, зараховуються державним
виконавцем на відповідний рахунок
органу державної виконавчої служби.
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За письмовою заявою стягувача фізичної особи чи його представника
(за наявності відповідних повноважень) стягнуті грошові суми можуть
бути перераховані державним виконавцем на зазначений ним рахунок у
банку або в іншій фінансовій установі
чи надіслані на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за
його рахунок, крім переказу аліментних
сум.
Стягувачу - юридичній особі
стягнуті грошові суми перераховуються
державним виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем належні йому рахунки.
Грошові суми, стягнуті державним
виконавцем до Державного бюджету
України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому
Державним казначейством України.
Не допускається виплата стягувачу
стягнутих сум готівкою або виплата
стягнутих сум іншим особам, які не є
стягувачами (крім виплати грошових
сум заставодержателю, який не є
стягувачем, згідно із статтею 54 Закону
України "Про виконавче провадження").
Забороняється
використовувати
стягнуті з боржників грошові суми,
що підлягають виплаті стягувачам, на
цілі, не передбачені цією статтею, а
також звертати на них стягнення для
виплати іншим особам, які не є
стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання
яких ці суми стягнуто (крім випадків,
коли стягувач є одночасно боржником у
іншому виконавчому провадженні).
У разі якщо державному виконавцю відомий рахунок стягувача, на
який необхідно перерахувати стягнуті
з боржника кошти, або якщо відповідно до частини другої цієї статті
кошти підлягають перерахуванню на
адресу стягувача поштовим переказом,
то сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується
після перерахування стягувачу належної йому суми. У іншому разі сума
виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується після надходженя стягувачу повідомлення про
наявність на відповідному рахунку
органу державної виконавчої служби
суми коштів, що підлягає виплаті
стягувачу.
У разі якщо стягнуті з боржника
грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх
зарахування на відповідний рахунок
органу державної виконавчої служби, ці
суми зараховуються до Державного
бюджету України в порядку, встановленому Державним казначейством
України.
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Суб'єкти, які здійснюють засади
щодо запобігання та протидії корупції
Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" покликаний
стати базовим законодавчим актом у сфері запобігання та протидії корупції в
Україні.
Недосконалість існуючої системи антикорупційних органів, а також
відсутність чіткої державної антикорупційної політики та державних органів,
відповідальних за її реалізацію, є одним із найважливіших чинників складної
ситуації з корупцією в Україні.
У новому Законі ця проблема вирішується шляхом функціонального
розмежування на суб'єктів, відповідальних за формування, розробку,
реалізацію, координацію антикорупційної політики держави, тих, що
здійснюють безпосереднє виявлення, припинення та розслідування
корупційних правопорушень, а також тих, що беруть участь у запобіганні,
виявленні та припиненні корупційних правопорушень.
Відповідно до положень частини першої статті 3 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" до суб'єктів, які здійснюють заходи
щодо протидії корупції віднесено:
- Президента України;
- Верховну Раду України;
- Кабінет Міністрів України;
- Органи прокуратури України в межах повноважень, визначених
Конституцією України та законами.
Визначення Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України суб'єктами протидії корупції, пов'язане із тим, що сааме
зазначені суб'єкти наділені конституційними повноваженнями щодо
формування державної політики, визначення її основних напрямків та
загальної стратегії розвитку.
На сьогоднішній день таким органом є Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики. До його основних завдань відповідно до
Положення про нього, зокрема віднесено: розроблення і віднесення Кабінетові
Міністрів України пропозицій щодо визначення основних напрямів державної
антикорупційної політики, забезпечення ефективної взаємодії з центральними
і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян з питань
реалізації державної антикорупційної політики, проведення системного
аналізу діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері
запобігання та протидії корупції із здійсненням комплексу заходів щодо їх
узгодженої роботи у зазначеній сфері.
Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених
законом випадках і у здійсненні заходів щодо припинення корупційних
правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та
юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науководослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії
корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:
- уповноважені підрозділи органів державної влади;
- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та
форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян
за їх згодою.
Необхідно зазначити, що завдання та повноваження цих суб'єктів є значно
вужчими у порівнянні із спеціально уповноваженими суб'єктами. Їх роль у
значній мірі полягає у здійсненні заходів щодо запобігання корупційним
правопорушенням та сприянні спеціально-уповноваженим суб'єктам.
Важливо наголосити на тому, що даний Закон покладає обов'язок вживати
заходи щодо запобігання та протидії корупції на керівників органів державної
влади, юридичних осіб, їх структурних підрозділів. Законом перердбачено, що
зазначені суб'єкти у разі виявлення корупційного правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого правопорушення, зобов'язані
вжити доступних для них заходів щодо припинення такого правопорушення та
негайно в письмовій формі повідомити про його вчинення спеціально
уповноваженого суб'єкта у цій сфері.
Провідний спеціаліст
сектору аналітики та статистики УДВС
ГУЮ у Полтавській області
Н.М. Туник
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Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки
Основний зміст іпотеки як суб'єктивного юридичного права полягає в тому,
що при невиконанні або неналежному
виконанні забезпеченої іпотекою вимоги іпотекодержатель може звернути
стягнення на предмет іпотеки.
Відповідно до ст. 1 Закону України
"Про іпотеку" (далі по тексту - Закон),
іпотека - вид забезпечення виконання
зобов'язання нерухомим майном, що
залишається у володінні і користуванні
іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання
боржником забезпеченого іпотекою
зобов'язання одержати задоволення
своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку,
встановленому цим Законом.
Згідно ст. 9 Закону, іпотека виникає: на
підставі договору про задоволення
вимог іпотекодержателя, відповідно до
якого звернути стягнення на предмет
іпотеки можна шляхом продажу
іпотекодержавтелем предмета іпотеки
будь-якій особі - покупцеві, або шляхом
придбання іпотекодержателем права
власності на предмет іпотеки; на
підставі виконавчого напису нотаріуса,
відповідно до якого звернути стягнення
на предмет іпотеки можна тільки через
реалізацію предмета іпотеки шляхом
публічних торгів; на підставі рішення
суду, відповідно до якого звернути
стягнення на предмет іпотеки можна
будь-яким способом як реалізацією
предмета іпотеки шляхом публічних
торгів, так і продажем іпотеко держателем предмета іпотеки будь-якій особі
- покупцеві.
Підставою звернення стягнення на
предмет іпотеки є невиконання або
неналежне виконання боржником
основного зобов'язання.
Відповідно до Закону України "Про
виконавче провадження", реалізація
іпотечного майна, на яке звернено
стягнення, провадиться шляхом продажу його з публічних торгів в порядку,
встановленому ст. 62 цього Закону та ст.
591 ЦK. Особливість реалізації такого
майна полягає в тому, що в разі якщо
звернення стягнення здійснюється за
рішенням суду, суд у своєму рішенні
може визначити початкову ціну
предмета іпотеки. Порядок реалізації
предмета застави визначається ст. 62

цього Закону, ст. 591 ЦK, Тимчасовим
положенням про порядок проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 27 жовтня 1999 р. № 68/5 та
Положенням про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для
реалізації арештованого державним
виконавцем майна, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України
від 11 листопада 2003 р. № 136/5.
3 коштів, одержаних від реалізації
заставленого майна, здійснюються
утримання, передбачені цим Законом,
після чого вони використовуються для
задоволення вимог іпотекодержателя,
після повного задоволення яких, в разі,
якщо кошти від продажу іпотеки
залишилися, останні використовуються
для задоволення вимог інших стягувачів, в разі їх наявності, у порядку,
визначеному цим Законом або повертаються іпотекодавцю.
Розділом ІV Інструкції з організації
примусового виконання рішення передбачено загальний порядок звернення
стягнення на майно боржника, відповідно до якого державний виконавець,
за місце знаходження іпотеки проводить опис та арешт нерухомого
майна, про що складає відповідний акт.
Після проведення опису, державним
виконавцем виноситься постанова про
призначення субєкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для
визначення вартості майна з метою його
подальшої реалізації.
Після надходження до відділу ДВС
звіту про експертну оцінку майна,
державний виконавець у відповідності
до ст. 58 Закону України "Про виконавче провадження" повідомляє сторони про результати визначення вартості
майна та надає останнім десятиденний
строк для надання заперечень, в разі
незгоди з результатами оцінки. Якщо
заперечень до відділу не надійшло,
державний виконавець готує пакет
документів на реалізацію, який передається до відповідного регіонального
органу ДВС для здійснення заходів
щодо передачі майна на реалізацію та
організації конкурсу.
У разі якщо майно не було продано у
зв'язку з відсутністю попиту, воно

підлягає уцінці державним виконавцем
відповідно до чинного законодавства,
яка проводиться в десятиденний строк з
дня визнання прилюдних торгів такими,
що не відбулися.
Якщо майно не було реалізовано в
установленому порядку після його
уцінки, державний виконавець проводить повторну уцінку у вище зазначеному порядку.
У разі якщо в місячний строк з дня
проведення повторної уцінки майно не
реалізовано на прилюдних торгах,
державний виконавець повідомляє про
це стягувачу і пропонує йому вирішити
питання про залишення за собою
нереалізованого майна.
Якщо стягувач у п'ятнадцятиденний
строк з дня отримання повідомлення
державного виконавця письмово не
заявив про своє бажання залишити за
собою нереалізоване майно, арешт з
майна знімається і воно повертається
боржникові.
У разі якщо стягувач виявив бажання
залишити за собою нереалізоване майно, він зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до
державного виконавця відповідного
повідомлення внести на відповідний
рахунок для обліку депозитних сум
органу державної виконавчої служби
різницю між початковою вартістю
нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його
користь, якщо початкова вартість
нереалізованого майна перевищує суму
боргу, яка підлягає стягненню за
виконавчим документом.
Майно передається стягувачу за
ціною, що дорівнює початковій вартості
майна, за якою воно передавалося на
реалізацію.
Відповідно до ст.50 Закону, після
продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах припиняються будь-які
права та вимоги інших осіб на нерухоме
майно, що було предметом іпотеки, які
виникли після державної реєстрації
іпотеки за іпотечним договором, згідно
з яким було звернене стягнення на
предмет іпотеки.
Начальник управління ДВС
ГУЮ у Полтавській області
В.Б. Качмар
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Порядок видачі документів виконавчого провадження
У разі надходження ухвали суду про
витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребовується або вилучається документ виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний не пізніше трьох днів виготовити копію документа, що витребовується або вилучається, засвідчити
її власним підписом із зазначенням
посади, прізвища та дати, скріпити
печаткою органу державної виконавчої
служби та надіслати до суду або іншої
особи чи органу, які витребовують
або вилучають документ, або видати
копію уповноваженій ними особі.
У разі надходження ухвали суду
про витребування або вилучення документа виконавчого провадження,
відповідно до якої витребовується або
вилучається оригінал документа виконавчого провадження, державний
виконавець зобов'язаний не пізніше
трьох днів, якщо інший строк не встановлено судом, долучити копію документа, засвідчену в порядку, встанов-

леному частиною першою цієї статті,
до документів виконавчого
провадження, після чого надіслати цінним
листом з описом вкладення оригінал
документа до суду, який його витребує
або вилучає. Ухвала суду додається до
документів виконавчого провадження.
У разі проведення виїмки в порядку, встановленому Кримінальнопроцесуальним кодексом України, державний виконавець на підставі постанови судді про виїмку документа виконавчого провадження зобов'язаний
пред'явити або виготовити та видати
слідчому копії документів виконавчого
провадження. У разі якщо слідчий вимагає видати оригінал документа
виконавчого провадження, державний
виконавець зобов'язаний додати до
документів виконавчого провадження
копію документа, засвідчену в порядку,
встановленому частиною першою статті 88 Закону України "Про виконавче
провадження", після чого видати оригінал документа. Постанова судді про
проведення виїмки, постанова слідчого

про проведення виїмки і другий
примірник протоколу виїмки та другий
примірник опису додаються до документів виконавчого провадження.
Видача або надсилання оригіналів
документів виконавчого провадження
допускається виключно у випадках та
в порядку, встановлених частинами
другою і третьою статті 88 Закону
України "Про виконавче провадження".
Дана правила не застосовуються до
витребування виконавчого провадження
посадовими особами, зазначеними у
статті 84 Закону України "Про виконавче провадження".
Про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його
матеріалів відповідною посадовою особою виноситься постанова.
Головний спеціаліст
відділу організації та контролю
за виконанням рішень УДВС
ГУЮ у Полтавській області
О.С. Коваленко

Умови звернення стягнення на заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи боржника
Відповідно до ст.ст. 68-70 Закону
України "Про виконавче провадження"
стягнення на заробітну плату, пенсію,
стипендію та інші доходи боржника
звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи
інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника
для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі
виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму,
що не перевищує трьох мінімальних
розмірів заробітної плати.
За іншими виконавчими документами державний виконавець має право
звернути стягнення на заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно
боржника за письмовою заявою
стягувача.
Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші
доходи боржника державний виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству,
установі, організації, фізичній особі,
фізичній особі - підприємцю за місцем
отримання боржником відповідних
доходів.
Підприємства, установи, організації,
фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із
заробітної плати, пенсії, стипендії та
інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу у строк,
встановлений для здійснення зазна-

чених виплат боржнику, а якщо такий
строк не встановлено - до десятого
числа кожного місяця, наступного за
звітним. Такі підприємства, установи,
організації, фізичні особи, фізичні
особи - підприємці кожні шість місяців
надсилають державному виконавцю
звіт про здійснені відрахування та
виплати за формою, встановленою
Міністерством юстиції України.
У разі припинення перерахування
коштів стягувачу у зв'язку із зміною
боржником місця роботи, проживання,
перебування чи навчання або з інших
причин підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи підприємці не пізніш як у триденний
строк повідомляють державному виконавцю про причину припинення виплат
та зазначають нове місце роботи,
проживання чи навчання боржника,
якщо воно відоме. Посадові особи,
винні у ненаданні таких відомостей без
поважних причин, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої
законом.
Розмір відрахувань із заробітної
плати та інших доходів боржника
вираховується із суми, що залишається
після утримання податків. Обмеження
розміру відрахувань із заробітної плати
встановлюється законодавством про
працю.
Із заробітної плати боржника може
бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному
обсязі заборгованості:
- у разі стягнення аліментів, відшко-

дування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або
смертю, відшкодування шкоди у зв'язку
із втратою годувальника та збитків чи
шкоди, заподіяних злочином, - п'ятдесят
відсотків;
- за всіма іншими видами стягнень,
якщо інше не передбачено законом, двадцять відсотків.
Загальний розмір усіх відрахувань
під час кожної виплати заробітної плати
не може перевищувати п'ятдесят
відсотків заробітної плати, що має бути
виплачена працівнику, у тому числі в
разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження
не поширюється на відрахування із
заробітної плати в разі відбування
боржником покарання у виді виправних
робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір
відрахувань із заробітної плати не може
перевищувати сімдесяти відсотків.
Вищевказані умови та порядок
застосовуються також у разі звернення
стягнення на належні боржникові
стипендію та інші доходи.
Звернення стягнення на пенсію
здійснюється відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Заступник начальника відділу
організації та контролю
за в конанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
В.О. Пахар

10

Правовий вісник
Які особливості
представництва сторін
у виконавчому провадженні?

Умови і порядок виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб), що відповідно до
закону підлягають примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному порядку, визначає
Закону України "Про виконавче провадження" від
09.03.2011 року. Відповідно до вимог статті 8
Закону України "Про виконавче провадження",
сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і
боржник.
Стягувачем є фізична або юридична особа, на
користь чи в інтересах якої видано виконавчий
документ. Боржником є фізична або юридична
особа, яка зобов'язана за рішенням вчинити певні
дії (передати майно, виконати інші обов'язки,
передбачені рішенням) або утриматися від їх
вчинення.
У виконавчому провадженні можуть брати
участь кілька стягувачів.
Кожен з них щодо іншої сторони має право брати
участь у виконавчому провадженні самостійно або
може доручити участь у виконавчому провадженні
одному із співучасників.
Представництво сторін у виконавчому
провадженні визначено статтею 9 Закону України
"Про виконавче провадження", згідно якої сторони
можуть реалізовувати свої права і обов'язки у
виконавчому провадженні самостійно або через
представників. Особиста участь фізичної особи у
виконавчому провадженні не позбавляє його права
мати представника, за винятком випадку, коли
боржник зобов'язаний згідно з рішенням вчинити
певні дії особисто.
Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують
обов'язки у виконавчому провадженні відповідно
до вимог закону.
Якщо стороною виконавчого провадження є
особа, визнана судом безвісно відсутньою,
державний виконавець своєю постановою залучає
до участі у виконавчому провадженні особу, яка є
опікуном її майна. Участь юридичних осіб у
виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які
діють в межах повноважень, наданих їм законом,
або через представників юридичної особи.
Повноваження представників сторін які беруть
участь у виконавчому провадженні, мають бути
посвідченні такими документами:
- довіреністю фізичної особи;
- довіреністю юридичної особи або документами,
що посвідчують право представництва юридичної
особи (документом про призначення керівником
юридичної особи тощо);
- рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна.
Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформленні відповідно до
вимог чинного законодавства.
Представниками у виконавчому провадженні не
можуть бути:
1. особи, які не досягли 18-річного віку, крім
випадків, передбачених законом;
2. особи, над якими встановлено опіку, чи
піклування;
3. судді, слідчі, прокурори, державні виконавці,
крім випадків, коли вони діють як законні
представники або є стороною виконавчого
провадження ;
4. інші особи, які відповідно до закону не можуть
здійснювати представництво.
Державний виконавець
відділу примусовоговиконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
В.М. Коноз
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Тимчасове обмеження у праві
виїзду боржника
- фізичної особи або керівника
боржника - юридичної особи
за межі України
Обмеження права виїзду за
кордон, як і всі заходи забезпечення позову, має тимчасовий
характер і діє до виконання
рішення суду.
Згідно з п. 18 ч.З ст. 11 Закону
України "Про виконавче провадження" державному виконавцю надано право у разі ухилення
боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього
рішенням, звертатись до суду за
встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника
- фізичної особи або керівника
боржника - юридичної особи за
межі України - до виконання
зобов'язань за рішенням.
Отже, законодавець чітко визначив, що правом на звернення до
суду з поданням про тимчасове
обмеження у праві виїзду за
кордон має лише державний виконавець, який, виходячи з роду
виконуваної ним роботи володіє
інформацією про наявність чи
відсутність у громадяни України
невиконаних зобов`язань за рішенням суду.
Раніше законодавством не було
визначено, до якого суду державний виконавець може звернутися
з відповідним поданням. У статті
377-1 ЦПК України чітко зазначено, що питання про тимчасове обмеження боржника у праві
виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень
інших органів (посадових осіб)
вирішується за місцезнаходженням органу державної виконавчої
служби за поданням державного
виконавця погодженим з начальником державної виконавчої
служби.
Стаття 377-1 ЦПК України
визначає, що суд негайно розглядає подання про тимчасове
обмеження у праві виїзду за кордон, без виклику чи повідомлення
сторін та інших заінтересованих
осіб за участю державного виконавця.
Розгляд подання про тимчасове
обмеження у праві виїзду за кордон розглядається негайно у
відкритому судовому засіданні за
участю державного виконавця.
Однак без виклику в судове засідання сторін та інших заінтересованих осіб.
Нормами ЦПК України чітко не
визначено термін негайного розгляду справи. Тому слід виходити
з того, що відповідне подання

повинно бути розглянуто в день
його надходження до суду.
Так як в судовому засіданні
вирішується лише питання про
тимчасове обмеження у праві
виїзду за кордон, то формою
судового рішення за наслідками
розгляду подання є ухвала. За
своїм змістом ухвала суду
повинна відповідати вимогам,
встановленим статтею 210 ЦПК
України.
Оскільки розгляд подання
відбувається без виклику в судове
засідання особи, відносно якої
вирішується питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за
кордон, то апеляційна скарга
подається особою, відносно якої
вирішено питання про тимчасове
обмеження у праві виїзду за
кордон протягом п`яти днів з дня
отримання копії ухвали.
Взагалі, нормативною базою,
що регулює питання про
тимчасове обмеження виїзду
громадян за межі України, є Закон
України "Про порядок виїзду з
України та в`їзду в Україну",
Закон України "Про правовий
статус іноземців та осіб без
громадянства", Закон України
"Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання
в Україні", Закон України "Про
виконавче провадження", постанова Кабінету Міністрів України
№57 від 27.01.1995 р. "Про
затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", постанова Кабінету Міністрів України №231 від
31.03.1995 р. "Про затвердження
Правил оформлення і видачі
паспорта громадянина України
для виїзду за кордон і проїзного
документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення",
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України "Про затвердження
Порядку провадження за заявами
про оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон"
№1603 від 21.12.2004 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 20 січня 2005 року
№68/10348 та інші закони.
Головний спеціаліст
сектору аналітики
та статистики
управління ДВС
ГУЮ у Полтавській області
І.С. Калина
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Докази в цивільному процесі
Доказами є будь-які фактичні дані, на
підставі яких суд встановлює наявність
або відсутність обставин,що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та
інших обставин, які мають значення для
вирішення справи.
Ці дані встановлюються на підставі
пояснень сторін, третіх осіб, їхніх
представників, допитаних як свідків,
показань свідків, письмових доказів,
речових доказів, зокрема звуко- і
відеозаписів, висновків експертів.
Належними є докази, які містять
інформацію щодо предмета доказування.
Сторонни мают ьправо обґрунтовувати належність конкретного доказу для
підтвердження їхніх вимог або заперечень.
Суд не бере до розгляду докази, які
не стосуються предмета доказування та
які одержані з порушенням порядку,
встановленого законом.
Обставини справи, які за законом
мають бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами

доказування.
Кожна сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених ЦПК
України.
Докази подаються сторонами та
іншими особами, які беруть участь у
справі.
Доказуванню підлягають обставини,
які мають значення для ухвалення
рішення у справі і щодо яких у сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі,
виникає спір. Доказування не може
ґрунтуватися на припущеннях.
Підстави звільнення від доказування:
- обставини, визнані сторонами та
іншими особами, які беруть участь у
справі, не підлягають доказуванню;
- обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування;
- обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або
адміністративній справі, що набрало
законної сили, не доказуються при
розгляді інших справ, у яких беруть

участь ті самі особи або особа, щодо
якої встановлено ці обставини.
Письмовими доказами є будь-які
документи, акти, довідки, листування
службового або особистого характеру
або витяги з них, що містять відомості
про обставини, які мають значення для
справи.
Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію
письмового доказу, суд за клопотанням
осіб, які беруть участь у справі, має
право вимагати подання оригіналу.
Речовими доказами є предмети
матеріального світу,що містять інформацію про обставини, які мають
значення для справи.
Речовими доказами є також магнітні,
електронні та інші носії інформації,
що містять аудіовізуальну інформацію
про обставини, що мають значення для
справи.
Провідний спеціаліст відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Р.О. Сокол

Фіксування цивільного процесу
Одним із принципів цивільного
процесу є гласність та відкритість
судового розгляду. Хід судового засідання фіксується технічними засобами.
Порядок фіксування судового засідання технічними засобами встановлюється ЦПК України.
Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом.
Згідно статті 197 ЦПК України суд
під час судового розгляду справи
здійснює повне фіксування судового
засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Фіксування судового засідання
технічним засобом здійснює секретар
судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть
участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу
розгляд справи здійснюється судом за
відсутності осіб, які беруть участь у
справі, фіксування судового процесу за
допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Повне або часткове відтворення
технічного запису судового засідання
здійснюється на вимогу особи, яка бере
участь у справі, або за ініціативою суду.
Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засіання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і
після закінчення судового засідання
приєднується до матеріалів справи.
За клопотанням особи, яка бере
участь у справі, може бути за плату
здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового
засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався
технічний запис цивільного процесу.
Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового
засідання встановлюється законом.
Особи, які беруть участь у справі,
мають право прослуховувати запис
фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії,
подавати письмові зауваження з при-

воду його неправильності чи неповноти
протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі.
Головуючий розглядає зауваження
щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
У разі пропуску строку подання
зауважень і відсутності підстав для
його поновлення головуючий залишає
їх без розгляду.
Зауваження щодо технічного запису
судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше трьох днів з дня їх
подання.
До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу
здійснювалося судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або
за ініціативою суду.
Старший державний виконавець
ВПВР УДВС
ГУЮ у Полтавській області
О.В. Приймак
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Порядок апеляційного оскарження судового рішення
Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України сторони та
інші особи, які беруть участь у справі, а
також особи, які не брали участі 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.
Ухвала суду першої інстанції
оскаржується в апеляційному порядку
окремо від рішення суду у випадках,
передбачених законом.
Апеляційна скарга на рішення суду
подається протягом десяти днів з дня
його проголошення. Особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду
першої інстанції подається протягом
п'яти днів з дня її проголошення. У разі
якщо ухвалу було постановлено без
участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти
днів з дня отримання
копії ухвали.
Апеляційна скарга подається у
письмовій формі. В апеляційній скарзі
мають бути зазначені: 1) найменування
суду, до якого подається скарга; 2) ім'я
(найменування) особи, яка подає скаргу,

її місце проживання або місцезнаходження; 3) ім'я (найменування)
осіб, які беруть участь у справі, їх місце
проживання або місцезнаходження; 4)
рішення або ухвала, що оскаржуються;
5) в чому полягає незаконність і (або)
необґрунтованість рішення або ухвали
(неповнота встановлення обставин, які
мають значення для справи, та (або)
неправильність установлення обставин,
які мають значення для справи,
внаслідок необґрунтованої відмови у
прийнятті доказів, неправильного їх
дослідження чи оцінки, неподання
доказів з поважних причин та (або)
неправильне визначення відповідно
до встановлених судом обставин
правовідносин); 6) нові обставини, що
підлягають встановленню, докази, які
підлягають дослідженню чи оцінці,
обґрунтування поважності причин
неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів,
використаних судом першої інстанції;
7) клопотання особи, яка подала скаргу;
8) перелік документів та інших
матеріалів, що додаються.
Апеляційна скарга підписується
особою, яка її подає, або представником
такої особи. До апеляційної скарги,
поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що
посвідчує повноваження представника,
якщо ці документи раніше не подавалися. До апеляційної скарги додають-

ся копії скарги та доданих письмових
матеріалів відповідно до кількості
осіб, які беруть участь у справі.
Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване
судове рішення. Суд першої інстанції
на наступний день після закінчення
строку для подання апеляційної скарги
надсилає її разом зі справою до
апеляційного суду. Апеляційні скарги,
що надійшли після цього, не пізніше
наступного робочого дня після їхнього
надходження направляються до апеляційного суду.
Апеляційна скарга на рішення суду
першої інстанції має бути розглянута
протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна
скарга на ухвалу суду першої інстанції
- протягом п'ятнадцяти днів з дня
постановлення ухвали про прийняття
апеляційної скарги до розгляду.
У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний
суд може подовжити строк розгляду
справи, але не більш як на п'ятнадцять
днів, про що постановляє відповідну
ухвалу.
Провідний спеціаліст відділу
примусового виконання рішень
О.І. Пальчик

Робота зі зверненнями громадян
у Головному управлінні юстиції у Полтавській області
протягом І кварталу 2013 року (в порівнянні з І кварталом 2012 року)
Протягом І кварталу 2013 року до Головного управління юстиції у Полтавській області надійшло 499 (391) звернення
громадян: заяв - 424 (292), скарг - 75 (99), пропозицій - 0 (0).
Усі звернення розглянуті з дотриманням строків, передбачених Законом України "Про звернення громадян".
Із загальної кількості звернень: 370 звернень (306) - з питань виконання рішень судів, 49 звернень (27) - з питань організації
роботи нотаріату, 7 звернення (2) - з питань організації роботи органів ДРАЦС, 73 звернень (56) - з інших питань.
Надійшло 68 повторних звернення: заяв - 59, скарг - 9 (60: заяви - 38, скарги - 22).
Для розгляду з Міністерства юстиції України надійшло 54 звернень (87). Від інших органів надійшло 108 звернення (102).
Від заявників надійшло 237 звернення (174).
До громадської приймальні ГУЮ у Полтавській області звернулося 52 громадян (13).
До керівництва ГУЮ у Полтавській області на особистий прийом звернулось 76 громадян (35).
Через Урядову "гарячу лінію" надійшло 100 звернень (56), з них: з питань виконання рішень судів - 87 (46), з питань
організації роботи нотаріату - 3 (1), з питань роботи реєстраційної служби - 4 (3), з питнаь роз'яснення питань діяльності судів
- 1 (5), з інших питань - 5 (1).
Особисті прийоми громадян начальником ГУЮ, заступниками начальника управліня та іншими посадовими особами
Головного управління юстиції у Полтавській області проводяться постійно, відповідно до затверджених графіків та Порядку
прийому громадян, затверджених наказом управління № 661/5 від 11.12.2008.
На виконання вимог Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 прийом жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни проводиться начальником Головного управління юстиції та начальниками територіальних управлінь
юстиції особисто та першочергово.
Головний спеціаліст
відділу організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
В.М. Гулій
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Терміни здійснення
нотаріальних дій
За загальним правилом нотаріальна дія вчиняється після їх
оплати, а також у передбачених
законом випадках після сплати до
бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх
необхідних документів (ст. 42
Закону України "Про нотаріат").
Відкладення нотаріальної дії
можливе як з ініціативи нотаріуса
чи посадової особи органів місцевого самоврядування, так і з
ініціативи заінтересованих осіб.
Першою підставою відкладення
вчинення нотаріальної дії з
ініціативи нотаріуса є наявність
необхідності
витребування
додаткових
відомостей
або
документів від фізичних та
юридичних осіб або надсилання
документів на експертизу, а також
якщо відповідно до закону
нотаріус повинен впевнитись у
відсутності у заінтересованих
осіб заперечень проти вчинення
цієї дії.
Строк, на який відкладається
вчинення нотаріальної дії в цих
випадках, не може перевищувати
одного місяця.
У більшості випадків нотаріуси
вимагають подання додаткових
документів і відомостей від осіб,
які звертаються за вчиненням
нотаріальних дій, але виникають
певні обставини, що утруднюють
можливість їх подання. Наприклад, орган ЗАГСу відмовляється
видати свідоцтво про смерть
спадкоємцеві, який не є родичем
померлого; деякі документи
взагалі не видаються на руки
заінтересованим особам.
Витребуючи додаткові відомості
й документи для вчинення нотаріальних дій, нотаріуси в такий
спосіб сприяють фізичним та
юридичним особам у здійсненні
їхніх прав і законних інтересів.
Згідно з установленим Законом
України "Про нотаріат" (ст. 42)
місячним строком для витребування відомостей і документів
нотаріус указує в межах цього
строку відповідний термін, протягом якого він має одержати

відомості й документи.
Другою підставою для відкладення вчинення нотаріальної дії,
якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус
або посадова особа, які вчиняють
нотаріальні дії, вправі залишити
цей документ і надіслати його до
експертної установи (експерта)
для проведення експертизи, оплата якої здійснюється в установленому законом порядку. Строк
відкладення вчинення нотаріальної дії в цьому випадку не повинен перевищувати одного місяця.
Третя підстава відкладення
вчинення нотаріальної дії за ініціативою нотаріуса виникає при
необхідності впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення нотаріальної дії.
Строк відкладення вчинення
нотаріальної дії не повинен
перевищувати одного місяця.
За обґрунтованою письмовою
заявою заінтересованої особи, яка
звернулася до суду та на підставі
отриманого від суду повідомлення
про надходження позовної заяви
заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.
У разі одержання повідомлення
про порушення цивільної справи
за заявою заінтересованої особи,
яка оспорює право або факт, про
посвідчення якого просить інша
заінтересована особа, нотаріус зупиняє провадження по цій нотаріальній дії до набуття рішенням суду законної сили.
Перелік підстав для відкладення
вчинення нотаріальної дії та для
зупинення нотаріального провадження не є вичерпнм - законодавством України можуть бути
встановлені й інші підстави для
відкладення та зупинення нотаріальних дій.
Державний нотаріус
Ю.В. Шкляр

Чи можна оскаржити
нотаріальні дії?
Для запобігання порушенню законності та
охорони прав громадян і юридичних осіб важливе
значення мають урегульовані законодавством
підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій
(ст. 49 Закону України "Про нотаріат").
Стаття 49 Закону регулює загальні підстави для
відмови у вчиненні нотаріальних дій, що їх можна
виділити у дві групи.
Перша група - це підстави, які взагалі не дають
можливості вчинити нотаріальні дії.
До другої групи відносять підстави, які не дають
можливості вчинити нотаріальну дію в якийсь
момент, але після усунення їх вчинення
нотаріальної дії стає можливим.
Таким чином, до першої групи підстав відмови
належать:
1) вчинення дії, що суперечить закону;
2) подання документів для вчинення нотаріальної
дії, які суперечать закону або містять відомості,
що принижують честь і гідність громадян;
3) суперечність цілям, указаним у статуті чи
положенні угоди, що укладається від імені
юридичної особи;
4) 4) якщо вчинення дії взагалі не входить до
компетенції нотаріальних органів.
До другої групи підстав відмови відносять:
1) звернення за вчиненням нотаріальної дії не до
того нотаріуса чи посадової особи, які мають
право вчинити цю нотаріальну дію;
2) звернення за вчиненням нотаріальної дії
недієздатної особи;
3) звернення за вчиненням нотаріальної дії
представника, який не має необхідних повноважень;
4) звернення за вчиненням нотаріальної дії особи,
яка знаходиться в стані афекту, алкогольного чи
наркотичного сп'яніння.
Відповідно до закону відмова у вчиненні
нотаріальної дії або неправильне її вчинення
можуть оскаржуватися в суді (ст. 50 Закону
України "Про нотаріат").
Такі справи розглядаються судом у порядку
окремого провадження. Внаслідок розгляду і
вирішення цих справ суд може визнати
незаконними вчинені конкретні нотаріальні дії та
скасувати їх або зобов'язати нотаріуса чи
посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії,
вчинити ті чи ті нотаріальні дії, якщо в цьому було
неправомірно відмовлено.
Відповідно до ст. 50 Закону України "Про
нотаріат" та ст. 285 ЦПК України заінтересована
особа має право подати скаргу до районного
(міського) суду за місцезнаходженням державної
нотаріальної контори, державного нотаріального
архіву, виконкому місцевої ради чи робочого
місця приватного нотаріуса.
Консультант
Диканської ДНК
Л.А. Личман
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Поділ спадкового майна
Відповідно до положень Цивільного
кодексу України (далі - ЦК України)
спадкування - це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи,
яка померла (спадкодавця), до інших
осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права
та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і
не припинилися внаслідок його смерті.
З моменту прийняття спадщини двома або більше спадкоємцями спадкове
майно стає об'єктом їх спільної часткової власності.
Частина 1 ст. 1278 ЦК України встановлює законодавчу презумпцію рівності часток спадкоємців, але у тих випадках, коли спадкодавець у заповіті не
розподілив спадщину між ними.
Для того, щоб усунути режим спільної часткової власності і відокремити
своє спадкове майно від чужого, спадкоємцям, які прийняли спадщину, надано право на поділ спадкового майна із
виділом у натурі частки із майна, що
знаходиться у спільній частковій власності.
Спадкоємці, які прийняли спадщину,
можуть укласти між собою договір
поділу спадкового майна. Такий договір
посвідчується нотаріально.
Поділ майна означає припинення
права спільної власності і виникнення
на його основі права власності кожного
із колишніх співвласників на майно.
Поняття " поділ майна" переважним чином застосовується у речовому праві,
тобто коли йдеться про поділ речей.
Розподілити в натурі борги спадкодавця
або належні йому права неможливо.
Слід зазначити, що поділ спадщини
є не обов'язковим етапом розвитку
спадкових правовідносин і застосовується лише у разі бажання спадкоємців одержати спадщину в натурі в

особисту приватну власність або
одержати грошову компенсацію.
У залежності від того, що саме є
предметом спадщини, існують певні
порядки її розподілу.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 1267 ЦК
України, якщо спадщина складається з
рухомих речей (за винятком транспортних засобів), то її розподіл відбувається
за спрощеною процедурою.
Спадкоємці за законом, усно домовившись між собою, визначають розміри
власних часток у спадковому майні.
Згідно ч.3 ст. 1267 ЦК України,
спадкоємці за письмовою угодою між
собою, посвідченою нотаріусом, якщо
це стосується нерухомого майна або
транспортних засобів, можуть змінити
розмір частки у спадщині когось із них.
За наявності зачатої, але ще не народженої дитини (постуму) спадкоємці мають
право провести розподіл спадщини з
обов'язковим виділом спадкової частки,
що припадає постуму. Інтереси останнього в цьому випадку захищає
представник органу опіки і піклування,
який має бути запрошений до участі в
розподілі.
Права окремих категорій спадкоємців, котрі або перебували у близьких
відносинах зі спадкодавцем, або були
пов'язані зі спадкодавцем відносинами
власності, при розподілі спадкового
майна спеціально застерігаються.
Зокрема, ч. 1 ст. 1279 ЦК України
встановлює переваги у виділі спадкового майна в натурі для осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю.
Проте, одного факту такого проживання
для отримання переваг при поділі
частки зі спадкового майна недостатньо.
Необхідно, щоб вказані особи проживали саме як одна сім'я (вели спільне
господарство, мали спільні витрати

тощо). Таке проживання спадкоємців зі
спадкодавцем однією сім'єю має тривати не менше 1 року до часу відкриття
спадщини.
Якщо вказані умови наявні, то такі
спадкоємці мають переважне право
перед іншими спадкоємцями на виділ їм
у натурі предметів звичайної домашньої
обстановки та вжитку.
Однак, переваги стосуються не усього
спадкового майна, а обмежені розміром
частки в спадщині, яка належить цьому
спадкоємцю.
Якщо вже визначене коло спадкоємців після закінчення строку для
прийняття спадщини або видане
свідоцтво про право на спадщину, в
якому майно поділено між спадкоємцями, і з'являються інші спадкоємці,
спадщина перерозподіляється між
ними. Якщо спадкове майно в натурі не
збереглося (наприклад, майно вже
реалізоване), нові спадкоємці можуть
вимагати сплати відповідної грошової
компенсації.
Якщо майно, на яке претендує
спадкоємець, що пропустив строк для
прийняття спадщини, було визнане
відумерлим і перейшло у власність
територіальної громади, спадкоємець
має право витребувати його в натурі.
Якщо це майно вже продане, спадкоємець може вимагати виплати йому
грошової компенсації.
Одночасно слід зазначити, що
спадкоємці, які не досягли згоди щодо
розміру власних часток у спадковому
майні мають право звернутися до суду
та розподіл спадкового майна може
відбуватися в судовому порядку.
Провідний спеціаліст
відділ нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
А.А. Юрченко

Обов’язкова частка у спадщині
Згідно Цивільного кодексу України
(далі-ЦК України) спадкуванням є
перехід прав та обов'язків (спадщини)
від фізичної особи, яка померла
(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
Спадкування здійснюється
за заповітом або за законом
Заповітом є особисте розпорядження
фізичної особи на випадок своєї смерті
(ст. 1233 ЦК України).
Статтею 1235 ЦК України передбачено, що заповідач може призначити

спадкоємцями одну або кілька фізичних
осіб, незалежно від наявності у нього з
цими особами сімейних, родинних
відносин, а також інших учасників
цивільних відносин. Заповідач може без
зазначення причин позбавити права на
спадкування будь-яку особу з числа
спадкоємців за законом.
Разом із тим, ЦК України визначено
право певних осіб на обов'язкову частку
в спадщині. Заповідач, розподіляючи за
заповітом своє майно між будь-якими
особами, незалежно від наявності в
нього з цими особами сімейних, родин-

них відносин, не має права позбавити
права на спадкування тих спадкоємців,
для яких законом встановлено обов'язкову частку.
Таким чином, свобода заповіту обмежується правом осіб, які закликаються
до спадкування, незалежно від волі
спадкодавця в силу прямої вказівки
закону. Перелік таких осіб визначається
статтею 1241 Цивільного кодексу України, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
До цього переліку входять особи, які
належать до першої черги спадкоємців
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за законом:
- малолітні, неповнолітні, повнолітні
непрацездатні діти спадкодавця (в тому
числі усиновлені);
- непрацездатні вдова (вдівець);
- непрацездатні батьки (усиновителі)
спадкодавця.
Це найближчі до заповідача особи,
які, незалежно від змісту заповіту,
мають право на половину частки, яка
належала б кожному із них у разі
спадкування за законом (обов'язкова
частка).
Обов'язкова частка у спадщині
визначається в розмірі половини від тієї
частки, яка належала б кожному із
спадкоємців, які мають право на неї,
при спадкуванні за законом, незалежно
від змісту заповіту. До обов'язкової
частки зараховується все, що особа, яка
має право на таку частку, отримує зі
спадщини на будь-якій підставі: нерухомість, вартість речей звичайної
домашньої обстановки та вжитку,
транспортний засіб, акції, банківський
вклад, а також вартість іншого майна та
майнових прав, які перейшли до неї як
до спадкоємця.
При визначенні розміру обов'язкової
частки в спадщині враховуються всі
спадкоємці за законом, які б спадку-

вали, якби такий порядок не було
змінено заповітом. Спадкоємці інших
черг навіть за відсутності спадкоємців
першої черги, а також онуки й правнуки
спадкодавця, батьки яких померли до
відкриття спадщини, не мають права на
обов'язкову частку при спадкуванні за
заповітом. Наприклад, якщо заповідач
складе заповіт на користь будь-якої
особи, а на момент відкриття спадщини
буде встановлено, що у спадкодавця є
непрацездатний брат, то все майно
успадкує спадкоємець за заповітом,
оскільки брат права на обов'язкову
частку не має.
Право на обов'язкову частку в
спадщині не залежить від згоди інших
спадкоємців на її отримання, а також
місця проживання спадкоємця. У
випадку, коли інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право
на спадщину на обов'язкову частку,
вони мають право на звернення до суду
з відповідним позовом.
Спадкоємець вправі претендувати на
отримання свідоцтва про право на
спадщину на обов'язкову частку, подавши до закінчення шестимісячного строку від дня смерті спадкодавця відповідну заяву до нотаріальної контори за
місцем відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець, який має право
на обов'язкову частку в спадщині, не
прийме спадкове майно у встановлений
законом строк, або відмовиться від
спадщини, то майно успадковується
спадкоємцями за заповітом.
У разі, якщо спадкоємцю, який має
право на обов'язкову частку, в майні
спадкодавця припадає частка, рівна
обов'язковій або більша, то правила
статті 1241 Цивільного кодексу України
не застосовуються.
ЦК України передбачає можливість
зменшення розміру обов'язкової частки
у спадщині залежно від обставин:
- характеру відносин між спадкоємцями та спадкодавцем;
- наявності інших обставин які мають
істотне значення.
При цьому слід мати на увазі, що
зменшення розміру обов'язкової частки
здійснюється виключно в судовому
порядку. Цивільне законодавство України не передбачає зменшення розміру
обов'язкової частки у спадщині за
волею спадкодавця.
Головний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Н.В. Матірна

Підстави для відмови в державній реєстрації прав
Відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 червня 2011 р.
№ 703 у державній реєстрації прав та їх
обтяжень може бути відмовлено у разі,
якщо:
1) заявлене право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до
Закону України " Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень";
2) об'єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого органу
державної реєстрації прав;
3) із заявою про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
4) подані документи не відповідають
вимогам, встановленим Законом України " Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" або не дають змоги встановити
відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують;
5) заяву про державну реєстрацію прав,
пов'язаних з відчуженням нерухомого

майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо
цього майна;
6) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно
щодо попереднього правонабувача
подано після державної реєстрації
права власності на таке майно за новим
правонабувачем;
7) заяву про державну реєстрацію
речових прав, похідних від права
власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім
випадків державної реєстрації обтяження прав на нерухоме майно, право
власності на яке не зареєстровано у
Державному реєстрі прав, іпотеки
майнових прав на об'єкт незавершеного
будівництва;
8) під час подання заяви про державну
реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс,
житловий будинок, будівлю, споруду
(їх окремі частини), що виникло на
підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності
на земельну ділянку, не подано заяву
про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
9) після завершення п'ятиденного стро-

ку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення
розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що
були підставою для прийняття такого
рішення;
10) заяву про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень під час вчинення
нотаріальної дії з нерухомим майном,
об'єктом незавершеного будівництва
подано не до нотаріуса, який вчинив
таку дію;
11) заяву про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень в електронній формі
подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;
12) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене право
та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
Відмова в державній реєстрації прав
з підстав, не передбачених Законом
України " Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень", заборонена.
Начальник реєстраційної служби
Диканського РУЮ
О.В. Костромицька
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Правові наслідки проживання чоловіка і жінки однією сім'єю
Правове регулювання сімейних правовідносин здійснюється Сімейним кодексом України від 10.01.2002 року
(далі - СК України) та окремими нормами Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року (далі - ЦК України).
Стаття 3 СК України встановлює, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства.
Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.
Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю
догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.
Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Права члена сім'ї має одинока особа.
Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених
законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Однією з підстав виникнення сім'ї є шлюб. Проте закон не забороняє створювати сім'ю і з інших підстав, серед яких є
спільне проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу. Це - фактичні шлюбні відносини або "громадянський
шлюб").
Юридичні гарантії шлюбу та перебування у фактичних шлюбних відносинах наглядно демонструє наступна таблиця.
Юридичні гарантії шлюбу

Юридичні гарантії фактичних шлюбних відносин

Нормативно-правова регламентація
Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований у органі державної реєстрації актів
цивільного стану (ч. 1 ст. 21 СК України).
Державна реєстрація шлюбу встановлена для
забезпечення стабільності відносин між жінкою та
чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх
дітей, а також в інтересах держави та
суспільства (ч.1 ст. 27 СК України).
Шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків
подружжя (ч.1 ст. 36 СК України).

Проживання однією сім'єю жінки та човіка без шлюбу не
є підставою для виникнення у них прав та обов'язків
подружжя (ч.2 ст. 21 СК України).

Право власності на спільно набуте майно
Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить
дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності
незалежно від того, що один з них не мав з поважної
причини (навчання, ведення домашнього господарства,
догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку
(доходу).
Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім
речей індивідуального користування, є об'єктом права
спільної сумісної власності подружжя (ч.1, 2 ст. 60 СК
України).
У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної
власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є
рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними
або шлюбним
договором.
При вирішенні спору про поділ майна суд може
відступити від засади рівності часток подружжя за обставин,
що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не
дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив
чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду
інтересам сім'ї.
За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може
бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також
непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір
аліментів,
які вони одержують,
недостатній
для
забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та
лікування (ст. 70 СК України).

Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не
перебувають у шлюбі міжсобою або в будь-якому іншому
шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання,
належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо
інше не встановлено письмовим договором між ними.
На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності
жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення
глави 8 цього Кодексу (ст. 74 СК України).

Право на утримання
Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один
Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між
одного.
собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них,
Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який хто став непрацездатним під час спільного проживання,
є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за має право на
умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну утримання відповідно до статті 76 цього Кодексу.
допомогу (ч. 1, 2 ст. 75 СК України).
Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між
Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, собою, мають право на утримання в разі проживання з
яке виникло у неї за час шлюбу.
нею, ним їхньої дитини, відповідно до частин другої -
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Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, четвертої статті 84 та статей 86 і 88 цього Кодексу.
Право жінки та чоловіка на утримання припиняється з
якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або
протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує підстав, встановлених пунктами 2 і 4 статті 83, статтями 85,
матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, 87 і 89 цього Кодексу (ст. 91 СК України).
колишня дружина може надавати матеріальну допомогу.
Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала
інвалідом після спливу одного року від дня розірвання
шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної
поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої
дружини під час шлюбу.
Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до
досягнення встановленого законом
пенсійного
віку
залишилося не більш як п'ять років, вона, він матимуть
право на утримання після
досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі
вони спільно проживали не менш як десять років.
Якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням
домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї,
хворобою або іншими обставинами, що мають істотне
значення, один із подружжя не мав
можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну
посаду, він має право на утримання у зв'язку з розірванням
шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує
матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня
дружина може надавати матеріальну допомогу.
Право на утримання у цьому випадку триває протягом
трьох років від дня розірвання шлюбу (ст. 76 СК України).
Дружина має право на утримання від чоловіка під час
вагітності.
Дружина, з якою проживає дитина, має право на
утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення
дитиною трьох років.
Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на
утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років.
Право на утримання вагітна дружина, а також дружина,
з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона
працює, та незалежно від її матеріального становища, за
умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.
Право на утримання вагітна дружина, а також дружина,
з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу (ст. 84
СК України).
Чоловік, з яким проживає дитина, має право на
утримання від дружини - матері дитини до досягнення
дитиною трьох років.
Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, чоловік, з яким проживає дитина, має право на
утримання від дружини до досягнення дитиною шести років.
Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина,
має незалежно від того, чи він працює, та незалежно від
його матеріального становища, за умови, що дружина
може надавати матеріальну допомогу.
Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має
і після розірвання шлюбу (ст. 86 СК України).
Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний,
проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися
без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має
право на утримання за умови, що другий з подружжя може
надавати матеріальну допомогу.
Право на утримання триває протягом всього часу
проживання з дитиною-інвалідом та опікування нею і не
залежить від матеріального становища того з батьків, з ким
вона проживає (ст. 88 СК України).
Право на укладення шлюбного договору
Шлюбний договір може бути укладено особами, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.
На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу,
якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна
письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена
нотаріусом (ст. 92 СК України).
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Визначення походження дитини
Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від
подружжя.
Походження дитини від подружжя визначається на
підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу
охорони здоров'я про народження дружиною дитини.
Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після
припинення
шлюбу або визнання його недійсним,
походить від подружжя.
Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими
припинено, у разі народження дитини до спливу десяти
місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати
до органу державної
реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про
невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком
дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі
подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання
батьківства.
Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від
дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка,
походження дитини від батька може бути визначене за
спільною заявою матері та чоловіка,
який вважає себе батьком (ст. 122 СК України).
Якщо дитина народилася у подружжя, дружина
записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини (ст. 133 СК
України).

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між
собою, походження дитини від матері визначається на
підставі документа закладу охорони здоров'я про народження
нею дитини.
Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі
між собою, походження дитини від батька визначається:
1) за заявою матері та батька дитини;
2) за рішенням суду (ст. 125 СК України).
Походження дитини від батька визначається за заявою
жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.
Така заява може бути подана як до, так і після народження
дитини до органу
державної реєстрації актів цивільного стану (ч.1 ст. 126 СК
України).
При народженні дитини у матері, яка не перебуває у
шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви
батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі
реєстрації народжень провадиться за прізвищем та
громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини
записуються за її вказівкою.
У разі смерті матері, а також за неможливості
встановити місце її проживання чи перебування запис про
матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті,
за заявою родичів, інших
осіб
або уповноваженого
представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася
дитина (ч.1 ст. 135 СК України).
За відсутності заяви, право на подання якої встановлено
статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може
бутивизнане за рішенням суду.
Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості,
що засвідчують походження дитини від певної особи,
зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу
України.
Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений
матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка
утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка
досягла повноліття.
Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений
особою, яка вважає себе батьком дитини.
Позов про визнання батьківства приймається судом,
якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації
народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135
цього Кодексу (ст. 128 СК України).

Право на усиновлення дитини та на встановлення інших форм сімейного виховання і утримання
За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити
одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення
має
громадянин України:
1) в сім'ї якого виховується дитина;
2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини,
яка усиновлюється;
3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами;
4) який є родичем дитини.
Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті,
переважне право на усиновлення дитини має подружжя (ст.
213 СК України).
Подружжя можуть також виступити в якості батьківвихователів при створенні прийомної сім'ї (ст. 256-2 СК
України) та дитячого будинку сімейного типу (ст. 256-6 СК
України).
Житлові права
Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на
користування цим житлом.
1. Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з
ним, мають право на користування цим житлом відповідно до
закону.
Житлове приміщення, яке вони мають право займати,
визначається його власником.
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2. Член сім'ї власника житла втрачає право на
користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без
поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено
домовленістю між ним і власником житла або законом.
Спадкові права
Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом

Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

1. У першу чергу право на спадкування за законом мають
діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та
народжені після його смерті, той з подружжя, який його
пережив, та батьки.

1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не
менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.
Координаційна рада молодих юристів
при Головному управлінні юстиції
у Полтавській області

Зміни у складі керівних органів громадських об'єднань
Згідно з положеннями Закону України "Про громадські об'єднання" від
22.03.2012 № 4572-VI (далі - Закон)
зареєстроване громадське об'єднання
вносить зміни до складу керівних органів в порядку, визначеному статутом
цього об'єднання, з урахуванням норм
вказаного Закону.
Для внесення змін до відомостей про
склад керівних органів зареєстроване
громадське об'єднання подає (надсилає)
до уповноваженого органу з питань
реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання, такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі реєстраційна картка) Форма 3;
3) засвідчений печаткою громадського
об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення
вищого органу управління громадського об'єднання про зміну зазначених
осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання,
та оформленого з дотриманням вимог
Закону, та/або примірник оригіналу
(нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення
(вимоги до протоколу визначені ст. 9
Закону);
4) засвідчений печаткою громадського
об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу
засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до
статуту було скликано засідання вищого
органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;
5) відомості про керівні органи.
Заяву щодо змін у складі керівних
органів, реєстраційну картку та відомості про керівні органи підписує
керівник громадського об'єднання.
Вимога подання інших документів

про зміни у складі керівних органів громадського об'єднання не допускається.
Уповноважений орган з питань
реєстрації протягом п'яти робочих днів
з дня отримання документів приймає
одне з таких рішень:
1) про прийняття повідомлення про
зміни у складі керівних органів;
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних
органів - у разі порушення статуту громадського об'єднання;
3) про направлення висновку за результатами правової експертизи - наявність
обмежень на зайняття відповідних
посад, встановлених законом щодо осіб,
які зазначені як керівник, посадові
особи інших керівних органів громадського об'єднання; невідповідність
відомостей, вказаних у реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у
документах, що подані для проведення
реєстрації громадського об'єднання;
4) про залишення документів без розгляду по суті - документи подані особою, яка не має на це повноважень;
документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації
громадського об'єднання; громадське
об'єднання протягом шести місяців з
дня отримання копій рішень про
направлення документів на доопрацювання або залишення документів без
розгляду по суті не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації
виправлених документів;
У разі прийняття рішення про прийняття повідомлення про зміни у складі
керівних органів громадського об'єднання реєструючий орган:
1) вносить до Реєстру громадських
об'єднань відомості про зміни у складі
керівних органів і забезпечує внесення
відомостей про зазначені зміни щодо
громадських об'єднань із статусом юридичної особи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців;
2) видає (надсилає рекомендованим
листом з повідомленням про вручення)
громадському об'єднанню виписку з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
У разі прийняття рішень про відмову у
прийнятті повідомлення про зміни у
складі керівних органів або направлення висновку за результатами правової експертизи уповноважений орган з
питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню подані
документи (крім документів, щодо яких
висловлені зауваження у висновку)
одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
У разі прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті
уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню усі подані документи
одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
У разі прийняття рішень про відмову
у прийнятті повідомлення про зміни у
складі керівних органів, про направлення висновку за результатами правової експертизи, про залишення документів без розгляду по суті залишаються чинними керівні органи у
складі до внесення відповідних змін.
За наявності в поданих громадським
об'єднанням документах заяви керівника або члена керівного органу про
складання ним повноважень уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань
відповідні відомості незалежно від
прийнятого рішення.
Провідний спеціаліст відділу
державної реєстрації юридичних осіб
та легалізації об'єднань громадян
реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавські області
І.В. Яременко

Правовий вісник

УДВС - інформує

25 квітня 2013 року

20

Освіта і професійна підготовка інвалідів
Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на
рівні, що відповідає їх здібностям і
можливостям.
Дошкільне виховання, навчання
інвалідів здійснюється в загальних або
спеціальних дошкільних та навчальних
закладах.
Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно з
висновками медико-соціальної експертизи.
При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд
із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання.
Обдаровані діти-інваліди мають право
на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних
навчальних закладах.
Навчальні заклади надають освітні
послуги інвалідам нарівні з іншими
громадянами, у тому числі шляхом
створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та
забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні
потреби інваліда.
У разі складення вступних іспитів
(вступних випробувань) з позитивним
результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди
та інваліди першої і другої груп, яким
не протипоказане навчання за обраною
спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією
(спеціальністю) та спеціалізацією.
За інших рівних умов переважне
право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти

з малозабезпечених сімей, у яких:
- обидва батьки є інвалідами;
- один з батьків - інвалід, а інший
помер;
- одинока матір з числа інвалідів;
- батько - інвалід, який виховує дитину
без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія
(державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам)
виплачуються в повному розмірі.
Жестова мова як мова осіб з вадами
слуху є засобом спілкування та навчання і захищається державою.
Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування:
- сприяють поширенню жестової мови
та заохоченню мовної самобутності
осіб з вадами слуху;
- гарантують збереження, вивчення і
всебічний розвиток жестової мови, її
використання як засобу виховання,
навчання, викладання, спілкування і
творчості;
- забезпечують можливість комунікації
інвалідів з вадами слуху в органах,
установах та закладах соціального
захисту населення, правоохоронних
органах, органах пожежної безпеки,
аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах тощо;
- сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються
жестовою мовою;
- створюють умови для наукового
вивчення жестової мови;
- сприяють використанню жестової
мови в офіційних відносинах.
Телерадіоорганізації (незалежно від
форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову
офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку
та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Після закінчення навчального
закладу інвалідам надається право ви-

бору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх бажанням право
вільного працевлаштування.
При відмові у прийнятті на роботу,
ненаданні роботи за спеціальністю
інваліду, направленому за розподілом
після закінчення навчального закладу,
або при недодержанні інших умов
трудового договору і законодавства про
працю підприємство, установа
та
організація, фізична особа, яка використовує найману працю відшкодовує
витрати на його проїзд до місця роботи
і назад до місця, де він проживає, а
також витрати на проїзд супровідника,
якщо він є необхідним.
Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють безпечні і не шкідливі для здоров'я умови
праці, вживають заходів до запобігання
інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі праце-влаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування робочих місць.
За інвалідами внаслідок трудового
каліцтва або професійного захворювання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну
підготовку і перепідготовку згідно з
індивідуальною програмою реабілітації, якщо з моменту встановлення
інвалідності минуло не більше року,
зберігається середній заробіток за
попереднім місцем роботи із зарахуванням пенсії по інвалідності протягом строку, передбаченого програмою.
У таких випадках відшкодування
витрат з урахуванням сплачених сум
пенсій здійснюється підприємством,
установою та організацією чи фізичною
особою, яка використовує найману
працю, під час роботи в яких настала
інвалідність.
Головний спеціаліст
відділу
правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
І.В. Іванова
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Реалізація цінних паперів
Згідно Порядку реалізації на
фондовій біржі цінних паперів, на які
звернено стягнення реалізація цінних
паперів здійснюється на фондовій
біржі, яка має ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з організації торгівлі
на фондовому ринку, видану у встановленому порядку Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку або
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має електронну торговельну систему та правила
якої визначають порядок проведення
біржових торгів щодо реалізації цінних
паперів, на які звернено стягнення,
шляхом їх продажу на аукціоні та з
якою орган державної виконавчої
служби уклав відповідний договір.
Для проведення аукціону орган
державної виконавчої служби укладає
договір про проведення аукціону з
фондовою біржею.
Орган державної виконавчої служби
укладає договір з торговцем цінними
паперами (продавцем), якому доручає
реалізацію цінних паперів на фондовій
біржі за визначену винагороду за надані
послуги з реалізації цінних паперів, на
які звернено стягнення.
Винагорода встановлюється у
відсотковому відношенні до продажної
ціни лота та становить не більше трьох
відсотків від продажної ціни лота.
Фондова біржа визначає дату і час
проведення аукціону з продажу цінних
паперів, на які звернено стягнення. Дата
проведення аукціону визначається не
раніше, ніж через 20 днів від дати
подання заявки на біржу продавцем.
Фондова біржа забезпечує допуск
учасників до проведення аукціону,
організовує біржові торги та оформлює
їхні результати, визначає переможця
аукціону, готує та реєструє біржові
контракти, інформує учасників аукціону про результати його проведення,
забезпечує проведення необхідних
розрахунків за результатами аукціону.
Кожен клієнт, який має намір
придбати цінні папери, на які звернено
стягнення, на момент подання заявки на
купівлю повинен мати відкритий
рахунок у цінних паперах в обраного

ним зберігача.
До участі в аукціоні допускаються
особи, що сплатили до початку аукціону гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової
ціни лота.
Початкова ціна лота визначається на
підставі акта оцінки цінних паперів, на
які звернено стягнення (іншого документа, що визначає ціну), яка здійснюється відповідно до Закону України
"Про виконавче провадження".
Під час проведення аукціону з
реалізації цінних паперів, на які
звернено стягнення, ведеться протокол.
На підставі підписаного протоколу
аукціону переможець аукціону укладає
біржовий контракт та протягом трьох
робочих днів з дати укладання біржового контракту сплачує на визначений
рахунок біржі вартість придбаних
цінних паперів, біржовий збір у розмірі
одного відсотка від вартості придбаних
цінних паперів, на які звернено
стягнення, з урахуванням суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за
участь у торгах, щодо зазначених цінних паперів у біржовому контракті.
Якщо покупець не вніс всієї належної
суми у строки, гарантійний внесок йому
не повертається. Також гарантійний
внесок не повертається учаснику
аукціону, який став переможцем
аукціону, але відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання
біржового контракту.
Якщо покупець у встановлені цим
Порядком строки не здійснив платежів
в оплату за придбані цінні папери, на
які звернено стягнення, він визнається
порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини
покупця. Біржовий контракт, укладений
за результатами аукціону, вважається
невиконаним з вини покупця й розривається з ініціативи продавця.
Протягом двох робочих днів після
закінчення встановленого цим Порядком терміну оплати цінних паперів
покупцем фондова біржа перераховує
на рахунок органу державної виконавчої служби, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в

Автономній Республіці Крим, в областях, м. Києві та м. Севастополі сплачену
покупцем повну суму вартості цінних
паперів, на які звернено стягнення.
Поставка цінних паперів, на які
звернено стягнення, здійснюється після
повного розрахунку за їх придбання
переможцем аукціону відповідно до
укладеного між продавцем та переможцем аукціону біржового контракту у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Аукціон вважається таким, що не
відбувся, у разі:
- відсутності покупців або наявності
тільки одного покупця;
- несплати в установлений строк
переможцем аукціону належної суми
грошових коштів за придбані цінні
папери, на які звернено стягнення;
- непідписання переможцем аукціону
протоколу аукціону протягом строку,
передбаченого Порядком.
Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з
відсутністю покупців або наявністю
тільки одного покупця, фондова біржа у
триденний строк інформує орган
державної виконавчої служби.
Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з
несплатою в установлений строк переможцем аукціону належної суми за
придбані цінні папери, фондова біржа
протягом трьох робочих днів від дня
закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це орган державної
виконавчої служби.
Якщо аукціон не відбувся тричі, то
цінні папери, на які звернено стягнення,
знімаються з продажу на такій фондовій біржі, про що фондова біржа протягом трьох робочих днів повідомляє
орган державної виконавчої служби.
У разі якщо цінні папери, на які
звернено стягнення, були виставлені на
аукціон, але не були реалізовані, то такі
цінні папери підлягають уцінці відповідно до законодавства та подальшій
реалізації уціненого лота на фондовій
біржі.
Начальник відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Д.В. Власюк
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Правове регулювання щорічних оплачуваних відпусток
Відповідно до ст.45 Конституції
України працівники мають право на
відпочинок, зокрема, право на щорічну
оплачувану відпустку. Відповідно до ст.
74 КЗпП України і ст.2 Закону України
"Про відпустки" громадянам, які
перебувають у трудових відносинах з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим
договором у фізичної особи, надаються
щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця
роботи (посади) і заробітної плати.
Іноземці та особи без громадянства, які
працюють в Україні, мають право на
відпустки нарівні з громадянами
України.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з
дня укладення трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти років
надається щорічна основна відпустка
тривалістю 31 календарний день.
Для деяких категорій працівників
законодавством України може бути
передбачена інша тривалість щорічної
основної відпустки, але не менше 24
календарних днів (ст.75 КЗпП, ст. 6 ЗУ
"Про відпустки").
Крім основної відпустки може
надаватися додаткова. Відповідно до
КЗпП України щорічні додаткові
відпустки надаються працівникам за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці; за особливий характер праці; в інших випадках, передбачених
законодавством. Тривалість цих відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими
актами України (ст.76 КЗпП).
Важливо знати також, що дні
тимчасової непрацездатності працівника, також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються (ст.78 КЗпП
України).
Треба також мати на увазі, що
святкові і неробочі дні при визначенні
тривалості щорічних відпусток не
враховуються(ст.78-1 КЗпП України).
Відповідно до ст. 6 Закону України
"Про відпустки" інвалідам I і II груп
надається щорічна основна відпустка
тривалістю 30 календарних днів, а ін-

валідам III групи - 26 календарних днів.
Порядок надання щорічних відпусток
регламентується ст.79 КЗпП України та
ст. 10 Закону України "Про відпустки".
Основна та додаткові відпустки повної
тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення
шести місяців безперервної роботи на
даному підприємстві, в установі,
організації. У разі надання зазначених
відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх
тривалість визначається пропорційно
до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці
відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.
Щорічні відпустки за другий та
наступні роки роботи можуть бути
надані працівникові в будь-який час
відповідного робочого року (частини 13 ст.79 КЗпП України).
До речі, трудове законодавство
забороняє роботодавцю не надавати
щорічну відпустку повної тривалості
протягом двох років підряд, а також не
надавати їх протягом робочого року
особам віком до вісімнадцяти років та
працівникам, які мають право на
щорічні додаткові відпустки за роботу
із шкідливими і важкими умовами чи з
особливим характером праці.
Працівник має право взяти відпустку частинами. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості
допускається на прохання працівника за
умови, що основна безперервна її
частина становитиме не менше 14
календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути
надана працівнику, як правило, до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців
після закінчення робочого року, за який
надається відпустка (частини 6-7 ст.79
КЗпП України, ст.12 Закону України
"Про відпустки").
Необхідно мати на увазі, що закон
допускає відкликання працівника з
щорічної відпустки, але тільки за
згодою працівника і лише для відвернення стихійного лиха, виробничої
аварії або негайного усунення їх
наслідків, для відвернення нещасних
випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи,
організації та в інших випадках, передбачених законодавством з додержанням
певних вимог. У разі відкликання

працівника з відпустки його працю
оплачують з урахуванням тієї суми, що
була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ч.8 ст.79
КЗпП України, ст.12 Закону України
"Про відпустки").
Щорічну відпустку можливо замінити грошовою компенсацією. Але це
можна зробити тільки відповідно до
вимог КЗпП України та Закону України "Про відпустки". У разі звільнення
працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей.
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних
працівників,
спеціалістів
навчальних закладів, які до звільнення
пропрацювали не менш як 10 місяців,
грошова компенсація виплачується за
не використані ними дні щорічних
відпусток з розрахунку повної їх
тривалості.
У разі переведення працівника на
роботу на інше підприємство, в
установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок
підприємства, установи, організації,
куди перейшов працівник.
За бажанням працівника частина
щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та
додаткових відпусток не повинна бути
менше ніж 24 календарних дні.
Особам віком до вісімнадцяти років
заміна всіх видів відпусток грошовою
компенсацією не допускається.
У разі смерті працівника грошова
компенсація за не використані ним дні
щорічних відпусток, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають
дітей, виплачується спадкоємцям (ст. 83
КЗпП України та ст. 24 Закону України
"Про відпустки").
Головний спеціаліст
відділу
правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
Л.Л. Токарєва
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Повсякденний діловий етикет
Сучасний державний службовець,
працюючи над розширенням своєї комунікативної компетентності, повинен:
- уміти формулювати цілі службового і
неформального спілкування;
- організовувати процес спілкування і
вміти управляти ним (застосовуючи
різні тактичні прийоми, не забуваючи
про стратегічну лінію);
- володіти технікою мовлення, знати
мовленнєвий етикет і вміло його
використовувати;
- уміти ставити запитання і конкретно
та коректно відповідати на них;
- уміти вести бесіду, співбесіду, ділову
розмову, полеміку, дискусію, діалог,
ділові переговори, наради тощо;
- уміти аналізувати конфліктні ситуації,
конфронтації, що виникають у сфері
службових відносин, та вибирати
найефективніші
методики
їх
розв`язання;
- володіти прийомами переконання,
навіювання, критики;
- розуміти "мову невербальних сигналів" у поведінці своїх комунікативних
партнерів і відповідно реагувати на неї;
- знати діловий етикет і вміти його
використовувати;
- уміти здійснювати психотерапію,
знімати стрес, адаптуватись до певних
умов.
17.05.2012 прийнято Закон України
"Про правила етичної поведінки", який
набрав чинність 12.07.2012.
Цей Закон визначає керівні норми
поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, під час виконання
ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм.
Етикет - слово французького походження, що означає манеру поводження. До нього відносяться правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві.
Діловий етикет, як і інші різновиди
етикету, побудований на певних
принципах:
1. Принцип розумного егоїзму (виконуючи свої функціональні обов`язки, не
слід заважати іншим виконувати свої).
2. Принцип позитивності: якщо не
можеш сказати щось позитивне чи
приємне іншій особі, то краще промовчати (свої побажання змінити щось на
краще можна висловити в м`якій,
консультативній формі - поради, побажання, рекомендації).
3. Принцип передбачуваності поведінки
в різних ділових ситуаціях (ділова людина не лише знає правила ділового
етикету, але й дотримується їх: є пунктуальною, обов`язковою, знає, як і кого
привітати, уміє провести ділову бесіду
тощо).
4. Принцип доцільності: певні правила

діють у певний час, у певному місці, з
певними людьми (універсальної книги
рецептів немає. Однак загально прийнято до 12 години дня вітатись "Доброго ранку", а після 12 - "Добрий день".
"Вагова категорія одягу" повинна
відповідати "ваговій категорії" випадку,
ділової зустрічі. Ціна, якість і стиль
одягу повинні максимально відповідати
зустрічі, оточенню, контексту і меті
заходу).
5. У ділових стосунках існує низка
"умовно заборонених" тем для неформальних бесід, з яких не варто зав`язувати гострі дискусії, обговорювати
або ж недоречно розпитувати.
Етикет визначає різносторонні
напрямки, як наприклад ; спілкування,
у тому числі по телефону, імідж,
діловий одяг...
Так, зважаючи на вимоги етики,
державний службовець повинен:
- бути відкритим до спілкування з
колегами, громадянами;
- мати певну внутрішню пластичність,
тобто здатність, сприймаючи проблеми
інших, водночас залишатись самим
собою (щоб не закостеніти в шкарлупі
власного Я і, водночас, не зламатись під
зовнішнім тиском);
- бути діалогічним у спілкуванні
("чути" не тільки себе, а й інші способи
міркування, інші думки);
- будувати стосунки з іншими на принципах моралі - доброчесності, порядності, совісності, поваги, співчуття,
дотримання домовленостей.
Крім того, в розмові по телефону
важливе значення має голос, оскільки
він передає співрозмовнику інформацію
про людину з якою ведеться розмова,
має неабиякий вплив на сприйняття,
створюєте настрій співрозмовника. При
спілкуванні по телефону з громадянами
неприпустиме спілкування незацікавленим і повним байдужості голосом,
оскільки будь-який телефонний дзвінок
є важливим для тієї чи іншої сторони.
Якщо ви знімаєте телефонну трубку
вітайтесь першими. Вітаючись, ви показуєте, що дзвінок важливий для вас і ви
йому раді.
Після привітання з особою, яка
телефонує, представтеся їй, назвіть
вашу організацію. Використовується
два підходи: Підхід "мінімум": Вітання
+ назва організації.
Підхід "максимум": "мінімум" + ім'я
людини, яка зняла трубку.
Зателефонувавши, не кажіть "Вас
турбує ..." або "Вас тривожить...".
Говорячи людині, що ви його турбуєте,
ви формуєте у нього визначене небажане - відношення до себе і свого
дзвінку. Скажіть просто:
- " Доброго дня, вам телефонує ..".
Переходьте до суті свого дзвінка
щонайшвидше. Спілкуючись по теле-

фону, прагніть бути короткими і не
відхилятися від теми. Повідомте про
мету свого дзвінка і почніть ділову
розмову.
Якщо людина говорить повільно, це
свідчить про те, що і його процес
мислення протікає з тією ж швидкістю.
Значить, він уважно оцінює кожне
почуте і промовлене ним слово і
ретельно зважує отриману інформацію
перед прийняттям остаточного рішення.
Спілкуючись з такими людьми, злегка
зменште темп своєї мови.
Людина, яка говорить швидко або
дуже швидко, схоплює думки на льоту і
приймає рішення без довгих роздумів,
можливо, навіть поспішно. Його дратує
повільність і неквапливість, він нетерплячий і жадає дій. Прискорте темп своєї
мови, спілкуючись з такими людьми.
Перш ніж покласти трубку, попрощайтеся з людиною, скажіть йому
всього лише просте: "До побачення".
Дрібниць у формуванні іміджу немає.
Адже те, як ми ставимося до свого
зовнішнього вигляду, засвідчує наше
ставлення і до інших людей, і до себе,
нашу самооцінку. Ключовими факторами, які створюють позитивне враження на присутніх, є: елегантний одяг,
приваблива зачіска, тонкий макіяж,
гарні аксесуари.
Складовими іміджу державного службовця, як і кожної ділової людини, є:
- Ансамбль одягу, аксесуари та макіяж.
- Хороші манери.
- Приємна зовнішність.
- Візитка.
- Демонстрація своєї впевненості
(невербалікою і мовленням).
- Грамотне мовлення.
- Дотримання правил і засад ділового
етикету.
Важливе значення має діловий одяг
який є водночас і візитною карткою
людини. Нейтрального одягу немає.
Діловий одяг свідчить:
- Про статус особи та її статки.
- Про знання нею правил ділового
етикету.
- Про повагу до партнера.
- Про естетичні смаки людини.
- Про приналежність до професії.
- Про вміння одягатись відповідно до
ситуації.
Загалом мова етикету ділового
спілкування надзвичайно цікава, а при
дотриманні всіх її аспектів негативні
моменти у спілкуванні людей зникають
та з'являються позитивні емоції.
Завідувач сектору аналітики
та статистики УДВС
ГУЮ у Полтавській області
О.Ю. Дрозд

