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15 травня - Всесвітній день сім'ї
ним відділом державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби
Кременчуцького міського управління
юстиції укладено шлюб, де нареченому
виповнилося 86 років, а нареченій - 78
років.
У минулому році найстаршому
нареченому в нашій області на момент
реєстрації шлюбу виповнилося 92 роки.
Він уклав свій шлюб з 56-річною
жінкою. Цей шлюб зареєстрований у
відділі державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби
Хорольського районного управління
юстиції. Різниця у віці між нареченими
становила 36 років.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чи траплялися ще випадки великої різниці у віці
між нареченими?
Начальник
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Т.М. Колотілова
15 травня - Всесвітній день сім'ї . Про
шлюбно-сімейні відносини та їх
правове регулювання сьогодні наша
розмова з начальником Головного
управління юстиції у Полтавській
області
Колотіловою Тетяною
Михайлівною.
Кор.: Тетяно Михайлівно, бувають
випадки, коли закохані, яким не
виповнилося 18 років, бажають
створити сім'ю. Чи реєструються
шлюби між особами, які не досягли
шлюбного віку?
Колотілова Т.М.: У 2012 році органами державної реєстрації актів цивільного стану Полтавської області
зареєстровано 76 шлюбів, у яких хоча б
один з подружжя не досяг шлюбного
віку. Слід зазначити, що згідно Сімейного кодексу України шлюбний вік для
чоловіків та жінок встановлюється у 18
років. За заявою особи, яка досягла 16
років, за рішенням суду їй може бути
надано право на шлюб, якщо буде
встановлено, що це відповідає її інтересам.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи є випадки реєстрації шлюбу осіб поважного віку?
Колотілова Т.М.: Так. Сьогодні не
лише молодь реєструє шлюб. Найстарші пари, які уклали шлюб в 2012
році в Полтавській області були зареєстровані в Гадяцькому районі, де
нареченим на момент укладення шлюбу
виповнилося по 80 років, Глобинському - нареченим було 86 років, у Гребінківському - нареченому - 85, нареченій - 72, у Семенівському - нареченому - 83, нареченій - 82 роки. Централь-

Колотілова Т.М.: Різниця у віці для
громадян, які бажали укласти шлюб, не
була перешкодою.
Таких випадків по області багато.
Назву випадки найбільшої різниці у
віці.
Так у Великобагачанському районі
був укладений шлюб, де різниця у віці
між нареченими становила 30 років
(нареченому - 61, нареченій - 31).
Аналогічно по Кобеляцькому району
різниця у віці між нареченими - 30 років
(йому - 53, їй - 23).
У Ленінському відділі державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Полтавського
міського управління юстиції зареєстрували шлюб громадяни, де нареченому
було - 65 років, а нареченій - 28 років
(різниця у віці становила 37 років).
У Октябрському відділі державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Полтавського міського
управління юстиції зареєстрували
шлюб 2 пари зі значною різницею у
віці. У однієї пари різниця у віці становила 36 років (нареченому - 87 років,
нареченій - 51 рік), у другої - 43 роки
(нареченому - 87 років, нареченій - 44
роки).
Крюківським відділом державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Кременчуцького
міського управління юстиції зареєстровано шлюб, де різниця у віці між
нареченими становила 44 роки (йому 76, їй - 32).
Проте найбільша різниця у віці між
нареченим та його обраницею в Козельщинському районі. Вона становила 46
років (нареченому - 72 роки, нареченій 26 років).
Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи траплялися випадки, коли значно старшою була наречена?
Колотілова Т.М.: Траплялися. Так
Київським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Полтавського

міського управління юстиції зареєстровано шлюб з різницею у віці між
нареченими - 20 років (йому - 37, їй - 57
років).
У Лубенському районі зареєстрований
шлюб, де нареченому було 51 рік на час
реєстрації одруження, а його майбутній
дружині - 77 років, тобто різниця у віці
становила 26 років.
У Кременчуцькому районі зареєстрований шлюб, де нареченому на час
реєстрації шлюбу було 31 рік, а нареченій - 62 роки, тобто різниця у віці
становила 31 рік.
Кор.: Тетяно Михайлівно, з громадянами яких країн далекого зарубіжжя
брали шлюби жителі Полтавської
області?
Колотілова Т.М.: Протягом 2012 року
наші громадяни зареєстрували 126
шлюбів з громадянами країн далекого
зарубіжжя, зокрема Нової Зеландії,
Швеції, Республіки Нігер, Греції, Канади, США, Франції, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Великої Британії та
Північної Ірландії, Єгипту, Сирійської
Арабської Республіки, Німеччини,
Польщі, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Ісламської Республіки Іран, Румунії, Китайської Народної Республіки.
Кор.: Тетяно Михайлівно, дуже часто
у зв'язку з одруженням змінюють
прізвища. Як отримати довідку, щодо
підтвердження дошлюбного прізвища?
Колотілова Т.М.: Відповідно до Правил реєстрації актів цивільного в
Україні та Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, після припинення шлюбу
внаслідок його розірвання повторні
свідоцтва про шлюб не видаються. У
таких випадках на письмове прохання
заявників відділ державної реєстрації
актів цивільного стану видає витяг з
Державного реєстру актів цивільного
стану із зазначенням прізвищ, власних
імен, по батькові осіб, які зареєстрували
шлюб, їх прізвищ до і після реєстрації
шлюбу і дат реєстрації шлюбу та його
розірвання.
Кор.: Тетяно Михайлівно, держава
гарантує всім засудженим право на
шлюб. Як зареєструвати шлюб з
особою, яка перебуває в установі
виконання покарань, або у слідчому
ізоляторі?
Колотілова Т.М.: Реєстрація шлюбу із
засудженими, які перебувають в установах виконання покарань, проводиться
відділом РАЦС за місцезнаходженням
цієї установи на загальних підставах,
передбачених чинним законодавством,
тобто:
Адміністрація установи виконання
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покарань забезпечує засуджену особу
бланком заяви про державну реєстрацію
шлюбу встановленої форми. Після
заповнення засудженим своєї частини
заяви, начальник установи виконання
покарань звіряє вказані в заяві відомості та направляє цю заяву особі, з
якою засуджений бажає зареєструвати
шлюб. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану, у якому буде проводитися
реєстрація шлюбу.
При погодженні
на державну
реєстрацію шлюбу із засудженим особа
заповнює отриману заяву в тій частині,
що стосується її, і подає її особисто у
відділ державної реєстрації актів
цивільного стану за місцезнаходженням
установи виконання покарань. Якщо
особа не може через поважні причини
особисто подати заяву, вона може
надіслати її поштою до цього відділу.
Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану, який отримав заяву
(заяви) про державну реєстрацію шлюбу, призначає дату та час державної
реєстрації шлюбу, про що заздалегідь
повідомляє наречених, а також адміністрацію установи виконання покарань, у якій утримується засуджена
особа, яка бажає зареєструвати шлюб.
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченого та
нареченої у приміщенні, визначеному
адміністрацією установи виконання
покарань.
Реєстрація шлюбу з особами, щодо
яких до суду як запобіжний захід
обрано тримання під вартою, здійснюється відділом РАЦС в слідчих ізоляторах (тюрмах) тільки з письмового
дозволу органу дізнання або суду, у
провадженні якого перебуває справа, у
тому самому порядку і за тими самими
правилами, які встановлені для установ
виконання покарань.
Кор.: Тетяно Михайлівно, на Заході
звичайним явищем є укладення шлюбного договору. В Україні це поняття
з'явилось відносно недавно, хоча
українській національній традиції
така форма шлюбної угоди не є притаманною. Можливо саме тому
договір, який так широко використовують на Заході, в нас залишається незатребуваним. Чи є сенс змінювати традиції і укладати цей
договір?
Колотілова Т.М.: Під час весілля наречені сподіваються на довге та щасливе
життя зі своїм обранцем і майже ніхто з
них не припускає навіть думки про
можливість подальшого розлучення,
між тим як кількість останніх на
сьогодні все ж таки залишається досить
значною.
Одним з найважчих випробувань є
поділ спільно нажитого майна.
Слід мати на увазі, що майже все
майно, яке буде набуте подружжям за
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час шлюбу, належатиме чоловіку та
дружині на праві спільної сумісної
власності, тому якщо вони змушені
будуть розлучитися, краще завчасно
попередити принижуючі гідність спори
про поділ набутого у шлюбі.
Допоможе цивілізовано вирішити
такий конфлікт своєчасне укладення
шлюбного договору.
Якщо так станеться, що виникне спір,
стосовно майна чи навіть сплати аліментів з дружиною чи чоловіком, договір стане альтернативою зверненню
до суду. Як показує судова практика, в
судах першої інстанції найчастіше
перебувають в провадженні справи, які
стосуються розірвання шлюбу, стягнення аліментів та поділ майна подружжя.
Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо наречені вирішили укласти шлюбний
договір, куди їм звертатися для його
оформлення?
Колотілова Т.М.: Закон вимагає письмової форми шлюбного договору і
посвідчення його нотаріусом. Жодна
інша службова чи посадова особа
посвідчити такий договір в Україні не
може.
Звертаю вашу увагу, що наявність
зареєстрованого шлюбу є обов'язковою
умовою для початку дії шлюбного
контракту. Тобто, якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, то
він набирає чинності у день реєстрації
шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності
у день його нотаріального посвідчення
(стаття 95 Сімейного кодексу України).
Кор.: Тетяно Михайлівно, згідно ще
однієї української національної традиції батьки опікуються, допомагають своїм дітям протягом всього
свого життя. Чи передбачений законодавством обов'язок дітей утримувати своїх батьків?
Колотілова Т.М.: Стаття 51 Конституції України закріплює обов'язок
повнолітніх дітей піклуватися про своїх
непрацездатних батьків. Турбота може
знаходити свій вияв у особистому
догляді, наданні матеріальної допомоги,
представництві, захисті прав та інтересів батьків у різних установах тощо.
Згідно з Сімейним кодексом України
повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і
потребують матеріальної допомоги (ч. 1
ст. 202 Сімейного кодексу).
Підставою виникнення аліментного
зобов'язання між повнолітніми дітьми і
їхніми батьками щодо утримання останніх є склад юридичних фактів:
а) походження дітей (родинний зв'язок
батьків і дітей);
б) непрацездатність батьків;
в) потреба батьків у матеріальній допомозі.
Повнолітні діти крім сплати аліментів
зобов'язані брати участь у додаткових
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витратах на батьків. Закон поширює це
правило тільки на випадки, якщо такі
витрати викликані тяжкою хворобою
батьків, інвалідністю або немічністю
(ст. 203 СКУ). Інших підстав закон не
називає. При визначенні розміру
стягнення суд враховує наявність інших
повнолітніх дітей, незалежно від того,
до всіх чи до когось із дітей пред'явлений позов. Згідно із ст. 206 СКУ
додаткові кошти на лікування і догляд
за непрацездатними батьками у виняткових випадках (тяжка хвороба, інвалідність) можуть бути стягнені з малолітньої чи неповнолітньої дитини, за
умови, що дитина має достатній дохід
(заробіток).
Кор.: Тетяно Михайлівно, а що робити батькам, які потребують матеріальної допомоги, проте діти відмовляються її надавати?
Колотілова Т.М.: Закон передбачає
примусовий порядок стягнення аліментів на батьків з їхніх повнолітніх дітей у
випадку, якщо останні не надають
матеріальної допомоги добровільно.
Згідно зі ст. 205 СКУ розмір аліментів
на батьків визначається судом у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи. До уваги
береться матеріальний та сімейний стан
сторін, можливість одержання батьками
утримання від інших осіб: дітей, дружини, чоловіка, а також своїх батьків.
Не виключена ситуація, коли батьки
на особистих підставах пред'являють
позов про стягнення аліментів тільки до
одного з дітей. Закон не зобов'язує
батьків висувати свою вимогу до всіх
дітей. Тому вони вправі звертатися з
позовом до когось із них. Однак,
оскільки обов'язок щодо утримання
батьків покладається на всіх дітей
рівною мірою, наявність інших повнолітніх дітей буде враховуватися судом
при визначенні розміру аліментів, що
підлягають стягненню з відповідача.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а від чого
ще залежить розмір матеріальної
допомоги, яку повинні надавати
діти?
Колотілова Т.М.: Для визначення
розміру аліментів на батьків має значення також наявність в одержувача й
інших осіб, які можуть надати йому
утримання, - його батьків або другого з
подружжя. На рішення впливає також
наявність у дитини, яка має сплачувати
аліменти, інших осіб, яких вона зобов'язана утримувати, - непрацездатного
чоловіка (дружини), неповнолітніх або
повнолітніх непрацездатних дітей.
Зазначені обставини характеризують
сімейний стан платника й одержувача
аліментів і, як правило, впливають на
їхнє майнове становище.
Відповідно до ч. 1 ст. 205 СК суд
визначає розмір аліментів на батьків у
твердій грошовій сумі й (або) у частці
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від
заробітку
(доходу)
повнолітньої дитини.
Вирішення цього питання
залежить від конкретних обставин: способу отримання дитиною
доходу (постійний або мінливий),
особливостей роботи дитини
тощо.
СКУ покладає на повнолітніх
дітей обов'язок щодо утримання
батьків незалежно від того, чи
можуть вони таке матеріальне
утримання надавати, а також чи є
вони самі працездатними та
дієздатними. Разом із тим, рівень
матеріального забезпечення особи знаходиться в безпосередній
залежності від її працездатності,
тому факт непрацездатності дочки, сина теж береться судом до
уваги при визначенні розміру
аліментів на батьків.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чи
передбачені
законодавством
випадки, коли діти можуть не
надавати допомогу батьками,
при цьому не порушуючи норми
Сімейного кодексу?
Колотілова Т.М.: Обов'язок дітей
утримувати своїх непрацездатних
батьків не є безумовним. У ст. 204
СКУ передбачаються підстави
звільнення дітей від цього обов'язку. Так, якщо судом буде
встановлено, що мати, батько, що
заявляють вимоги про надання їм
утримання, ухилялися від виконання батьківських обов'язків,
діти можуть бути звільнені від
обов'язку надавати їм утримання.
За подібних обставин суд може у
виняткових випадках присудити
аліменти на користь батьків, але
на строк не більш ніж три роки.
До виняткових випадків можна
віднести абсолютну відсутність у
батьків будь-яких коштів до
існування, тяжку хворобу тощо.
Обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони
були позбавлені батьківських
прав, не виникає, якщо ці права
не були відновлені (ч. 2 ст. 202
СКУ). Встановлені ст. 204 і ч. 2 ст.
202 СКУ санкції за невико-нання
батьками
своїх
обов'язків
стосовно дітей указують на
взаємний характер аліментних
правовідносин між батьками та
дітьми.
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Видача витягів із Державного реєстру актів
цивільного стану громадян
за заявами фізичних осіб
Видача витягів з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян регулюється Інструкцією з ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян,
затвердженою наказом Міністерства
юстиції України від 24 липня 2008 року
№1269/5 зі змінами та доповненнями
(далі - Інструкція).
Згідно Інструкції "витяг з Реєстру" видається на запити фізичних та юридичних осіб та містить окремі відомості
певного актового запису цивільного стану,
зміни, доповнення та іншу інформацію,
унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису;
Відповідно до п.13 та п.14 фізична
особа при досягненні 16-річного віку має
право на отримання витягу з Реєстру
стосовно відомостей про себе та про своїх
родичів за умови пред'явлення паспорта
або паспортного документа і документів,
що підтверджують родинні стосунки.
Витяг з Реєстру про реєстрацію
народження дитини може видаватися її
батькам та усиновлювачам (незалежно від
віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони
здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.
Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав,
витяг про реєстрацію народження дитини
не видається. Право на отримання витягу
з Реєстру мають представники фізичної
особи. Витяг з Реєстру про реєстрацію
смерті видається: другому з подружжя, а
також батькам, дітям, братам, сестрам,
онукам, дідові, бабі та іншим родичам
померлої особи за умови пред'явлення
ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.
На письмові заяви фізичних осіб,
визначених у пунктах 13, 14 та абзаці
п'ятому пункту 16 Інструкції видаються
такі витяги:
а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135
Сімейного кодексу України (додаток 1);
б) витяг з Реєстру про народження із
зазначенням відомостей про батька
відповідно до частини першої статті 135
Сімейного кодексу України (додаток 2);
в) витяг з Реєстру про смерть (додаток 3);
г) витяг з Реєстру про шлюб щодо
підтвердження дошлюбного прізвища
(додаток 4);
ґ) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу
(додаток 5);
д) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу
із зазначенням відомостей про другого з
подружжя (додаток 6);
е) витяг з Реєстру про розірвання шлюбу
(додаток 7);
є) витяг з Реєстру про зміну імені
(прізвища, власного імені, по батькові)
(додаток 8);
ж) витяг з Реєстру про внесення змін
відповідно до статті 148 Сімейного
кодексу України (додаток 9);

з) витяг з Реєстру про внесення змін у
зв'язку з усиновленням (удочерінням)
(додаток 10);
и) витяг з Реєстру про внесення до актового запису змін, доповнень (додаток 11);
і) витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства (додаток 12).
Витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі
внесених до Реєстру даних щодо актового
запису про встановлення батьківства;
к) витяг з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану громадян
(додаток 13).
Для отримання допомоги у зв'язку з
народженням, а також для отримання
допомоги на поховання видаються витяги
з Реєстру:
а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження згідно з частиною першою
статті 135 Сімейного кодексу України для
призначення допомоги (додаток 14);
б) витяг з Реєстру про народження для
виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини (додаток 15);
в) витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток
16).
У разі втрати витягів з Реєстру, передбачених цим пунктом, на письмові запити
фізичних осіб з дотриманням вимог
законодавства видаються дублікати відповідних витягів з позначкою "дублікат"
та із зазначенням дати видачі дубліката
витягу. Зазначені витяги з Реєстру видаються реєстратором за місцем зберігання паперового носія відповідного
актового запису цивільного стану.
Фізична та юридична особа має право
звернутись до реєстратора за отриманням
витягу з Реєстру незалежно від місця
проживання (розташування) та місця реєстрації акта цивільного стану. При зверненні осіб не за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису
витяг з Реєстру може бути виданий тільки
після перевірки реєстратором відомостей
актового запису цивільного стану в
Реєстрі з даними його паперового носія
шляхом звернення до відділу реєстрації
актів цивільного стану за місцем реєстрації акта цивільного стану. Витяг з Реєстру видається тільки після надходження
підтвердження відповідності відомостей у
Реєстрі та в паперовому носії актового
запису цивільного стану чи отримання
ксерокопії паперового носія актового
запису, про що зазначається в Реєстрі.
Для отримання витягів з Реєстру,
передбачених пунктами 3.2, 3.4, а також
дублікатів витягів з Реєстру, передбачених
пунктом 3.3 цієї Інструкції, реєстраторові
подається заява (додаток 25 Інструкції),
До заяви додається документ про
внесення плати за видачу витягу з Реєстру
в розмірі, установленому постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2007
N 1064 (зі змінами), що на даний час
становить 73 грн.
Провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС РС Диканського РУЮ
у Полтавській області
Л.В. Карпенко
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Медичне обстеження майбутнього подружжя
Державна реєстрація шлюбу має
конститутивне (правоутворююче) значення. Держава заінтересована у зміцненні та стабільності шлюбу та правовідносин, що він породжує. Відповідно
до ч. 1 ст. 27 Сімейного кодексу України
державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності
відносин між жінкою та чоловіком,
охорони прав та інтересів подружжя, їх
дітей, а також в інтересах держави та
суспільства.
Конституційна норма щодо захисту
сім'ї, дитинства, материнства та батьківства знайшла відображення й у
Сімейному кодексі України.
Хотілося б звернути увагу читачів на
існування статті у Сімейному кодексі
України, яка називається "Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я"
(ст. 30). Відповідно до цієї статті наречені (тобто особи, які подали заяву
про реєстрацію шлюбу), зобов'язані повідомити один одного про стан свого
здоров'я.
На жаль, сьогодні спостерігається
різке зниження рівня здоров'я нації
взагалі і дітей особливо. Тому встановлення медичного обстеження наречених
у репродуктивному віці є однією із
законодавчих спроб оздоровлення нації
та має надати можливість жінці та
чоловікові пройти відповідну медичну
корекцію до зачаття дитини.
Відповідно до ч. 1 статті 30 Сімейного кодексу України наречені зобов'язані повідомити один одного про стан
свого здоров'я. Однак не передбачено
наслідки, які можуть статися в разі
порушення цього правила: зокрема, відмова наречених у проходженні медичного обстеження або в інформуванні
один одного про стан здоров'я не дає
можливості відмови у прийнятті заяви
або реєстрації шлюбу.
Водночас, як зазначають фахівці,
непоінформованість однієї з осіб про
наявність у другої тяжких захворювань,

наприклад таких, як ВІЛ-інфекція,
туберкульоз тощо, може призвести до
непоправних наслідків.
Держава забезпечує створення умов
для медичного обстеження осіб, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу,
встановлюючи порядок здійснення
такого обстеження.
Вимоги законодавства щодо інформування майбутнього подружжя про стан
здоров'я реалізується наступним чином:
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1740
затверджено Порядок здійснення
добровільного медичного обстеження
осіб, які подали заяву про реєстрацію
шлюбу. Цей порядок зводиться до
наступного:
- медичне обстеження осіб, які подали
заяву про реєстрацію шлюбу, проводиться тільки за їх бажанням;
- державний орган реєстрації актів
цивільного стану під час приймання
заяви про реєстрацію шлюбу інформує
осіб, які подають таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я;
- медичне обстеження осіб за направленнями органів державної реєстрації
актів цивільного стану здійснюється в
акредитованих лікувально-профілактичних закладах за визначенням відповідних управлінь охорони здоров'я;
- лікувально-профілактичні заклади
зобов'язані здійснити медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, протягом 20 днів після їх
звернення до цих закладів.
Відомості про результати медичного
обстеження повідомляються лише особам, які пройшли обстеження, і заносяться до медичних карток. Таким чином, медичне обстеження осіб, які подали заяву на реєстрацію шлюбу, є
добровільним.
Результати медичного обстеження

осіб є таємницею і повідомляються
лише нареченим. Незважаючи на те, що
результати медичного обстеження є
таємницею, вони мають повідомлятися
особам, які подали заяву про реєстрацію шлюбу і для цього не потрібна
згода особи, яка пройшла обстеження.
Таке положення може викликати різні
думки: з одного боку, медичне обстеження та його результати є конфіденційною інформацією та розголошенню не підлягають, а повідомлення цієї інформації іншим особам, в
тому числі і другому з майбутнього
подружжя можливе лише за згоди особи, яка пройшла медичне обстеження.
Наявність тяжких захворювань, наприклад таких, як ВІЛ-інфекція, туберкульоз тощо, може призвести до непоправних наслідків.
Тому незважаючи на те, що результати
медичного обстеження є таємницею,
вони мають повідомлятися особам, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу.
Відповідно до ч. 5 ст. 30 Сімейного
кодексу України приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати
(стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи
їхніх нащадків, може бути підставою
для визнання шлюбу недійсним.
Таким чином, закон передбачає певні
правові наслідки у випадках, коли особа
приховала наявність у неї тяжкої
хвороби, а також хвороби, небезпечної
для другого з подружжя, їх нащадків.
Зокрема, шлюб з особою, яка приховала
свою тяжку хворобу або хворобу,
небезпечну для другого з подружжя і
(або) їхніх нащадків, може бути
визнаний недійс-ним за рішенням суду
(ст. 41 Сімейного кодексу України).
Провідний спеціаліст
ВДРАЦС РС
ГУЮ у Полтавській області
Л.М. Ластовина

Сурогатне материнство
В умовах сучасного розвитку медичної науки особи, які позбавлені з тих чи
інших умов можливості мати дітей,
набувають її шляхом застосування до
них лікувальних програм допоміжних
репродуктивних технологій. Розвиток
вказаних технологій є важливою гарантією для реалізації жінкою та чоловіком особистого немайнового права,
яке закріплюється статтями 49 та 50
Сімейного кодексу України (далі - СК) права на материнство та батьківство.
Крім того, вдосконалення вказаних
технологій є важливим засобом, спрямованим на охорону сім'ї, оскільки
відповідно до ч. 2 ст. 49 та ч. 2 ст. 50 СК
нездатність жінки до народження дитини або нездатність чоловіка до зачаття дитини може бути причиною розір-

вання шлюбу.
Нормативною базою для застосування допоміжних репродуктивних технологій є, перш за все, Конституція України, ст. 51 якої проголошує, що сім'я,
дитинство, материнство і батьківство
охороняються державою. Для реалізації
вказаного положення жінкам у віці 1935 років надано право на лікування
безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за наявності абсолютних показників відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2004 р. № 579 за
бюджетні кошти.
Частиною 7 ст. 281 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) встановлено, що
повнолітні жінка або чоловік мають
право за медичними показниками на

проведення ними лікувальних програм
допоміжних репродуктивних технологій.
Відповідно до ст. 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я
від 19 листопада 1992 року застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з
умовами та порядком, встановленими
Міністерством охорони здоров'я України. Вказаний порядок затверджено
Наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 23.12.2008 року № 771. Вказаним Наказом регламентується порядок штучного запліднення методом
інсемінації жінок спермою чоловіка
(донора) та методом екстракорпорального запліднення і перенесення ембріона (ембріонів) у порожнину матки. Але
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вказані методи не є єдиними. Медичними закладами для допомоги подружжю, яке не може мати дітей, використовується також сурогатне материнство.
Інститут сурогатного материнства
закріплений також й у чинному законодавстві. Його правовим підґрунтям є
ч. 2 ст. 123 СК.
Згідно із законодавством під сурогатним материнством необхідно розуміти запліднення жінки шляхом імплантації ембріона з використанням генетичного матеріалу подружжя, з метою
виношування і народження дитини, яка
в подальшому буде визнана такою, що
походить від подружжя, як правило, на
комерційній основі на підставі відповідного договору між подружжям та
сурогатною матір'ю.
Отже, підставою виникнення правовідносин щодо сурогатного материнства є договір про сурогатне материнство
(далі - Договір). Правова природа вказаного Договору є нез'ясованою. Тому
важко визначити, якими саме нормами
має регулюватися порядок укладення,
зміни та припинення договору про
сурогатне материнство, а також правовідносини, що виникають з цього
Договору.
Звичайно Договір про сурогатне
материнство регулює два види відносин, які виникають між сурогатною
матір'ю та подружжям, що надає свій
генетичний матеріал: особисті немайнові та майнові. Відповідно і регулювання вказаних відносин має
здійснюватися по-різному.
На мою думку, майнові відносини,
що виникають з цього Договору, мають
регулюватися нормами ЦК про договір
про надання послуг. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 901 ЦК за договором про надання послуг одна сторона (виконавець)
зобов'язується за завданням другої
сторони (замовника) надати послугу,
що споживається в Процесі здійснення
певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу. Крім того, ч. 2 ст. 628 ЦК надає
сторонам договору право укласти договір, в якому містяться елементи
різних договорів (змішаний договір).
Таким чином, при укладенні Договору між подружжям та сурогатною
матір'ю предметом Договору є виношування дитини та її народження і подальша її передача подружжю, що надає
генетичний матеріал, тобто надання
своєрідної послуги, за яку сурогатна
матір одержує винагороду.
Через відсутність правової регламентації Договору постає питання про його
форму. На мою думку, цей Договір як
для прав та законних інтересів його
учасників, так і для прав майбутньої
дитини має укладатися у письмовій
формі та посвідчуватися нотаріально.
При цьому нотаріусам слід якомога
уважніше підходити до перевірки всіх
документів, що надаються разом з
Договором, вживати необхідних заходів
для витребування документів, яких не
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вистачає для встановлення справжньої
волі сторін, а також суворо дотримуватися таємниці вчинення нотаріальних дій та відомостей, одержаних
ними у зв'язку з посвідченням вказаного Договору.
Елементами Договору, крім його
предмета, є його ціна, строк, сторони,
їхні права та обов'язки. Крім того,
істотне значення для будь-якого договору мають умови його розірвання,
припинення, а також відповідальність
сторін за його невиконання або неналежне виконання. Вказані елементи
Договору про сурогатне материнство
будуть розглянуті нижче.
Відповідно до ст. 632 ЦК ціна в
договорі встановлюється за домовленістю сторін. У Договорі про сурогатне материнство ціна має складатися з
двох частин. По-перше, подружжя має
відшкодувати сурогатній матері фактичні витрати, пов'язані з виконанням нею
договору: витрати на посилене харчування, медичні обстеження, лікарські
засоби, курси з підготовки до пологів,
придбання відповідного одягу, втрачений заробіток тощо. По-друге, це має
бути власне винагорода за виконання
Договору, що встановлюється за домовленістю між сторонами і не включає всі
ті звичайні витрати, понесені сурогатною матір'ю під час вагітності та пологів.
Строк Договору має встановлюватися шляхом вказівки на конкретні
події. Початком дії Договору може бути
момент імплантації у порожнину матки
сурогатної матері генетичного матеріалу подружжя, а моментом припинення момент передачі сурогатною матір'ю
народженої нею дитини подружжю та
виплатою їй вигороди. З огляду на це
такий Договір має бути укладеним та
нотаріально посвідченим ще до моменту Імплантації у порожнину матки
сурогатної матері генетичного матеріалу подружжя.
Сторонами Договору є подружжя та
сурогатна матір. Стосунки, що виникають між сурогатною матір'ю та подружжям, з медичної точки зору, є дещо
подібними до стосунків донора та реципієнта. Тому до вказаних осіб до-цільно
було б застосовувати вимоги, що
пред'являють до донорів та реципієнтів
відповідно до Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня
1999 року.
Подружжя виступає основним суб'єктом правовідносин щодо сурогатного
материнства. Зі змісту СК випливає, що
вказаною допоміжною репродуктивною
технологією можуть користуватися
тільки жінка й чоловік, які знаходяться
у зареєстрованому шлюбі. Ця обставина покладає на нотаріусів, які посвідчують Договір, обов'язок вимагати від
такого подружжя крім документів, що
посвідчують їхню особу, документ,
підтверджуючий наявність між ними
шлюбу, зареєстрованого у встанов-
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леному законом порядку.
Кожен з подружжя відповідно до
вимог ст. 281 ЦК та ст. 6 Закону "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" має бути
повнолітнім та дієздатним. Це означає,
що не можуть надавати свій генетичний
матеріал особи, які хоча й зареєстрували у встановленому законом порядку
шлюб між собою, але не досягли 18річного віку. Обсяг дієздатності та вік
кожного з подружжя має бути встановлений нотаріусом, який посвідчує
Договір.
Стаття 6 згаданого Закону також
встановлює, що особа-реципієнт має
бути об'єктивно інформованою пре процедуру застосування допоміжних репродуктивних технологій. Ця обставина
має зазначатися у Договорі.
Сурогатна матір є своєрідним донором. Тільки об'єктом донорства є не органи та тканини, а весь жіночий організм, який забезпечує зародку захист від
зовнішнього впливу та необхідний розвиток. Ця жінка має бути повнолітньою
та дієздатною відповідно до ст. 290 ЦК.
Статті 12 та 13 Закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" встановлює умови
для вибору донора, які можна застосувати і для сурогатної матері. Вік та
обсяг дієздатності сурогатної матері
має бути також перевірений нотаріусом.
Так, сурогатна матір має визначатися на
підставі висновку консиліуму лікарів
відповідного закладу охорони здоров'я
чи наукової установи після всебічного
медичного обстеження жінки. Сурогатною матір'ю не може бути особа, яка
утримується в місцях позбавлення волі;
страждає на тяжкі психічні розлади.
Ще однією вимогою до сурогатної
матері є наявність її згоди на укладення
Договору. Така згода має бути виражена
у письмовій формі, підписана свідомо і
без примушування після надання їй
лікарем об'єктивної інформації про
можливі ускладнення для її здоров'я. У
заяві. сурогатна матір повинна вказати
про свою згоду та поінформованість
щодо можливих наслідків. Підпис сурогатної матері на заяві засвідчується у
встановленому законодавством порядку, а заява додається до її медичної
документації (ст. 13 Закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"). Така заява
також може бути окремим пунктом у
Договорі. Але за сурогатною матір'ю
залишається право відмовитися від
даної нею раніше згоди до моменту
імплантації в порожнину її матки
генетичного матеріалу подружжя.
Основними обов'язками сурогатної
матері є виношування дитини, народження її та передача подружжю, яке
надало свій генетичний матеріал для
виношування. Крім того, не менш важливим її обов'язком, з точки зору охорони інтересів згаданого подружжя та
дитини, яка має народитися, є виконання
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Звернення стягнення на частку
у майні, що є у спільній
частковій власності
Статтею 368 Цивільного Кодексу України встановлено, що спільна власність двох
або більше осіб без визначення часток
кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.
Слід зазначити, що спільна сумісна
власність є власністю двох або більше
осіб на одне і те ж майно і в цьому
розумінні вона є ідентичною із спільною
частковою власністю.
Однак, із змісту частини 1 статті 368 ЦК
випливає, що відмінною ознакою права
спільної сумісної власності є відсутність
визначення часток учасників. Іншими
словами, на відміну від спільної часткової власності, права учасників якої мають
вираження у вигляді ідеальної (арифметичної) частки у праві спільної власності,
що дозволяє визначити відповідний обсяг
їх прав та обов'язків при здійсненні права
(ст. ст. 358 - 361 ЦК), а на конкретну частину майна - при виділі частки (ст. ст. 364
- 365, ч. 1 ст. 366 ЦК) або при її поділі
(ст. 367 ЦК), право кожного співвласника
у спільній сумісній власності поширюється на усе майно, без ідеального вираження
частки у праві спільної власності.
Проте той факт, що частка учасника
сумісної власності у спільному майні
завчасно не визначена, не означає, що
остання не визначається при припиненні
відносин спільної сумісної власності щодо даного суб'єкта. Частка встановлюється при поділі майна між співвласниками
(ст. 372 ЦК), а також при виділі частки
одного з них (ст. ст. 370, 371 ЦК).
Відповідно до частини 1 статті 371
Цивільного кодексу України кредитор
співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, у разі недостатності у нього
іншого майна, на яке може бути звернене
стягнення, може пред'явити позов про
виділ частки із спільного майна в натурі
для звернення стягнення на неї.
Тобто, відповідно до статті 366 Цивільного кодексу України, кредитор має право
пред'явити позов про виділення частки із
загального майна в натурі для звернення
стягнення на неї. У разі неможливості
виділення в натурі частки із спільного
майна або заперечення інших співвласників проти такого виділу, кредитор має
право вимагати продажу боржником своєї
частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на
погашення боргу.
У разі відмови боржника від продажу
своєї частки у праві спільної часткової
власності або відмови інших співвласників від придбання частки боржника,
кредитор має право вимагати продажу цієї
частки з публічних торгів або переведення
на нього прав і обов'язків співвласникаборжника, з проведенням відповідного
перерахунку. При примусовому виконанні
рішень суду, у випадку коли боржник
володіє майном спільно з іншими особами, відповідно до частини 6 статті 52
Закону України "Про виконавче провадження", стягнення звертається на його
частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.
Головний спеціаліст
відділу організації та контролю
ГУЮ УДВС у Полтавській області
О.В. Кобель

сурогатною матір'ю всіх вказівок
лікарів, які ведуть спостереження за
нею протягом вагітності та під час
пологів.
Сурогатна матір має право на
оплату наданих нею послуг, а також
на відшкодування понесених нею
фактичних витрат, пов'язаних з вагітністю та пологами.
Подружжя, в свою чергу, зобов'язане здійснювати оплату фактичних витрат, які несе сурогатна матір
під час виконання договору, а після
передачі їм народженої дитини, сплатити їй встановлену в Договорі винагороду.
Договір про сурогатне материнство
може бути зміненим або розірваним
як шляхом односторонньої відмови
від
Договору, так і за згодою сторін.
Так, відповідно до ст. 907 ЦК договір
про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в
порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом
або за домовленістю сторін. Порядок
і наслідки розірвання договору про
надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом. Отже,
ЦК не передбачає спеціальних підстав та наслідків зміни або розірвання договору для договорів про
надання послуг. Загальні підстави для
зміни або розірвання договору містяться у статтях 651 та 652 ЦК.
Вказані норми можуть бути застосованими і до Договору про сурогатне материнство.
Невиконання договору однією зі
сторін тягне за собою не тільки його
розірвання, але й відшкодування
виною стороною заподіяних іншій
стороні збиків. Норми ЦК про договір стосовно надання послуг передбачають тільки відповідальність виконавця за порушення договору, покладаючи на нього обов'язок відшкодувати замовникові збитки, завдані
невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг
за плату в повному обсязі. Відшкодування вказаних збитків залежить
від вини виконавця (ст. 906 ЦК). У
Договорі, який розглядається, виконавцем вважається сурогатна мати, а
замовниками подружжя, яке надає
свій генетичній матеріал для імплантації. Виходячи з вказаної норми,
сурогатна матір повинна буде відшкодувати подружжю понесені ними
збитки, пов'язані із забезпеченням її
потреб під час вагітності та (або)
пологів. Слід зазначити, що розмір
відшкодування буде залежати від того
моменту, коли сурогатна мати допустила порушення умов Договору. Але,
як випливає зі змісту ст. 906 ЦК, якщо
невиконання або неналежне виконання Договору було допущено сурогатною матір'ю не з її вини (наприклад,
жінка виконувала всі вказівки лікарів,

вела здоровий спосіб життя, але все ж
таки вагітність перервалася з якихось
об'єктивних обставин), подружжя не
має права вимагати від неї відшкодування збитків, заподіяних йому
невиконанням або неналежним виконанням Договору.
В разі невиконання або неналежного виконання умов Договору подружжям сурогатна мати має право
вимагати від нього відшкодування
понесених нею збитків у вигляді
витрат на медичні огляди, посилене
харчування, лікарські засоби, зайняття спортом тощо.
Істотне значення в разі невиконання Договору має те, в чому саме полягає його невиконання. Видів невиконання може бути багато, але найбільш істотними є моменти, що стосуються передачі подружжю народженої сурогатною матір'ю дитини.
Українське законодавство, встановлюючи у СК інститут сурогатного
материнства, виходило з презумпції
пріоритетності біологічного зв'язку
батьків та дитини. Це проявилося у
ч. 2 статті 123 СК: у разі імплантації
в організм іншої жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини є
подружжя. Виходячи з вказаної норми, в разі відмови сурогатної матері
від передачі дитини подружжю, суд
має вирішити вказаний спір на
користь подружжя. Отже, при відмові
сурогатної матері передати дитину,
яка народилася, подружжю, яке є її
біологічними батьками, питання має
вирішуватися у судовому порядку.
Але може бути й інша ситуація:
коли подружжя відмовляється з тих
чи інших причин забрати дитину,
народжену сурогатною матір'ю. Дана
ситуація не врегульована чинним
законодавством, тому вона має бути
врегульована домовленістю сторін
Договору.
Таким чином, до Договору про
сурогатне материнство можуть застосовуватися норми Цивільного кодексу про договір про надання послуг, а також загальні положення про
договори і, відповідно, про зобов'язання. Крім того, оскільки такий Договір має бути нотаріально посвідченим, то посвідчуватися він повинен
з додержанням вимог Інструкції про
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України щодо посвідчення правочинів. Вказаний Договір слугує гарантією прав як сурогатної матері,
так і подружжя, чий генетичний матеріал імплантується сурогатній
матері.
Головний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Н.В. Матірна
Провідний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Я.В. Штепа

25 травня 2013 року
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Соціальний захист одиноких матерів
Мати одиначка - у наш час це
словосполучення не викликає колишнього осуду. Неповні сім'ї, де, як правило, не вистачає саме батьків, зустрічаються все частіше і частіше. Мало
того, серед матерів - одиначок чимало
успішних, але дуже самотніх жінок.
Законодавство передбачає для них
цілий ряд пільг, субсидій і виплат.
Право на допомогу мають:
- одинокі матері (які не перебувають у
шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у
свідоцтві про народження дитини (рішення про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в
установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька,
усиновлювача) дитини;
- вдови та вдівці з дітьми у разі смерті
одного з батьків, шлюб між якими було
розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати
годувальника або державну соціальну
допомогу.
Водночас, у разі якщо одинока мати,
одинокий усиновитель (вдова, вдівець),
мати (батько) у разі смерті одного з
батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті уклали шлюб, то за
ними зберігається право на отримання
допомоги на дітей, які народилися чи
були усиновлені до шлюбу, за умови
якщо ці діти не були усиновлені
чоловіком (дружиною).
Потрібно зазначити, що жінка, яка
має дітей від особи, з якою вона не
перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде
спільне господарство, разом проживає і
виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації
цією жінкою шлюбу з особою, яка є
батьком її дітей, допомога на дітей,
народжених від цієї особи, не призначається.
Якщо дитина перебуває на повному
державному утриманні допомога не
надається. Водночас якщо дитина, яка
перебуває на утриманні в інтернатному
закладі за рахунок держави, під час
літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні
місяці перебування дитини вдома на
підставі довідки навчального закладу
про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному
закладі за рахунок держави.
Звертатись за призначенням допомоги необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю
реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за місцем
фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазна-

ченої допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем
реєстрації.
Важливо врахувати, що допомога на
дітей одиноким матерям призначається
незалежно від одержання на дітей
інших видів допомоги.
Для призначення допомоги на дітей
одиноким матерям до органу праці та
соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги, що
складається за формою, затвердженою
Мінпраці;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації
актів цивільного стану, або довідка про
народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім
міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей
про батька дитини до актового запису
про народження дитини відповідно до
абзацу першого частини першої статті
135 Сімейного кодексу України, або
документ про народження, виданий
компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про
батька, за умови його легалізації в
установленому законодавством порядку;
3) копія свідоцтва про народження
дитини;
4) довідка про проживання дитини з
матір'ю, видана за місцем проживання
сім'ї.
У разі неможливості одержати таку
довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження
сім'ї за місцем проживання і складає акт
із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в
якому проживає мати, і не перебуває на
повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з
матір'ю подається довідка з місця
проживання матері та довідка з місця
проживання (навчання) дитини.
Мати (батько) дітей у разі смерті
одного з батьків, які не одержують на
них пенсію в разі втрати годувальника
або соціальну пенсію, подають копію
свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не
одержують на дітей зазначені пенсії.
Якщо одинока мати народила дитину
за межами України і не може подати
документ, який підтверджує той факт,
що вона є одинокою матір'ю, рішення
про призначення їй допомоги на дитину
приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі
обстеження
матеріально-побутових
умов сім'ї і документа про народження

дитини, легалізованого установленому
порядку, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
Якщо діти навчаються за денною
формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, виплата
допомоги на дітей одиноким матерям
продовжується на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не
довше ніж до досягнення ними 23
років.
Умови припинення
виплати допомоги
Виплата цієї допомоги припиняється у
разі:
- позбавлення отримувача допомоги
батьківських прав;
- позбавлення волі отримувача
допомоги за вироком суду;
- скасування рішення про усиновлення
дитини або визнання його недійсним;
- реєстрації дитиною шлюбу до
досягнення нею 18-річного віку;
- надання неповнолітній особі повної
цивільної дієздатності у випадках,
передбачених законом;
- смерті дитини;
- смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги на дітей одиноким
матерям (батькам) зупиняється у разі:
- тимчасового влаштування дитини на
повне державне утримання;
- відібрання дитини в отримувача
допомоги без позбавлення батьківських
прав;
- тимчасового працевлаштування
дитини.
Виплата допомоги припиняється або
зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки
та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та
соціального захисту населення з місяця,
що настає за місяцем, в якому виникли
зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому
було подано заяву з усіма необхідними
документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18річного віку (якщо діти навчаються за
денною формою у загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми
навчальних закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років) включно.
Потрібно пам'ятати, що виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести
календарних місяців.
Якщо особа, якій призначена допомога,
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після закінчення зазначеного строку
не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Середньомісячний сукупний дохід
сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном,
Мінмолодь-спортом та Держкомстатом.
До складу сім'ї особи, що
звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені
та підопічні діти віком до 18 років, а
також діти віком до 23 років, які
навчаються за денною формою у
вищих навчальних закладах I - IV
рівня акредитації та професійнотехнічних навчальних закладах і не
мають власних сімей незалежно від
місця проживання або реєстрації;
неодружені повнолітні діти, які
визнані інвалідами з дитинства I та
II групи або інвалідами I групи і
проживають разом з батьками;
непрацездатні батьки чоловіка та
дружини, які проживають разом з
ними і перебувають на їх утриманні
у зв'язку з відсутністю власних
доходів; жінка та чоловік, які
проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Разом з цим хотілося відмітити і
про податкову соціальну пільгу для
одиноких матерів. Так, відповідно
до статті 6 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб"
платник податку, який є самостійною матір'ю або самостійним
батьком (опікуном, піклувальником),
має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з
джерел на території України від
одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги у
розрахунку на кожну дитину віком
до 18 років.
Таким чином соціальний захист
одиноких матерів - це обов'язок
держави гарантований Конституцією України.
Головний спеціаліст
відділу
судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя
та систематизації законодавства
ГУЮ у Полтавській області
Т.В. Васіна
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Правове регулювання запобігання
насиллю серед підлітків
Ми живемо у світі, де, на превеликий жаль, існує таке негативне
явище, як насилля, тобто дія чи бездіяльність, що спричиняє або здатна
спричинити фізичні, психічні ушкодження особистості. За цим визначенням стоїть не одна скалічена доля
чи розбите життя.
Так наскільки актуальною вважається проблема насилля в середовищі
молоді і яке її правове регулювання?
Всесвітня організація охорони здоров'я
стверджує, що Україна посідає 5 місце
в Європі за рівнем насильства серед
молоді. Одним із джерел поширення
насильства фахівці називають необмежений доступ дітей та молоді до
мережі Інтернет та телебачення. А
дослідники ВООЗ кажуть, що алкоголь, наркотики і низький рівень життя
стають основною причиною злочинів.
Життя сучасної людини не можна
уявити без телебачення та інтернету.
Необхідно зауважити, що потік як
зорової, так і звукової телевізійної
інформації формує в дитини " базу
даних", підсвідомі настановлення, які
впливатимуть на все її подальше
життя. Агресивність, негативне ставлення до оточуючого світу, розчарування в житті - безпосередні наслідки
отриманих у дитинстві настановлень.
Особливо небезпечно показувати
фільми зі сценами насильства чи
розпусти й агресивні мультфільми
підліткам та маленьким дітям. Вони
ще не можуть критично оцінювати
побачене і намагаються реалізувати
його в житті.
Спостерігалась велика кількість
випадків в Україні та за її межами
спроб дітей та підлітків повторити
епізоди з фільмів у реальному житті,
внаслідок чого страждали люди. Телебачення показує дитині більше ніж
батьки та вчителі і досить часто діти
довіряють тому, що бачать. Таким
чином, ми можемо спостерігати
постійні сюжети про випадки насилля
між підлітками у навчальних закладах
та за їх межами, про жорстоке
поводження з дітьми дорослих.
Вищевикладені обставини формують в свідомості молоді ілюзію безкарності за вчинені дії, деформуючи і так
не повноцінно сформовану правову
свідомість. Наслідком чого є не усвідомлення протиправності поведінки,
якою в свою чергу нехтуються моральні засади суспільства. У зв'язку з
чим, підлітками вчиняються дії, які
визначаються адміністративним, кримінальним законодавством як правопорушення.
Найкращим засобом проти вчинення
правопорушення є його запобігання,

способи якого повинні бути чітко визначені на законодавчому рівні. Тому у
2009 році прийнята Загально-державна
програма "Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини" на період до 2016 року.
Програма має на меті об'єднати в
єдину систему зусилля держави щодо
захисту прав дітей.
Відповідно до цього визначено
чотири пріоритетних напрями діяльності: пропагування здорового способу
життя; забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; захист
дітей від жорстокого поводження,
насильства та експлуатації; боротьба з
ВІЛ/СНІДом, а також передбачено
глобальний план дій, орієнтований на
розвиток і захист прав та інтересів
підростаючого покоління, і завдання,
які світова спільнота має виконувати
для дітей та разом з дітьми. Також в
Україні прийнята низка законів та
підзаконних актів, спрямованих на
охорону основних прав дитини, серед
яких Закон України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" від 23 березня 2003
року. Цей нормативний документ
визначає загальні засади створення
організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих
громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні
напрямки реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку
молоді. Закон України "Про соціальну
роботу з дітьми і молоддю" від 21
червня 2001 року визначає організаційні та правові засади соціальної
роботи з дітьми та молоддю. Закони
"Про дошкільну освіту" від 11 липня
2001 року, "Про загальну середню
освіту" від 13 травня 1999 року, "Про
позашкільну освіту" від 22 червня
2000 року визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи освіти, яка
забезпечує розвиток, виховання і
навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки,
надбаннях світового педагогічного
досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні, що повинно бути
пріоритетним напрямком урядових
програм соціального розвитку.
Провідний спеціаліст
відділу організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
А.В. Павлюк
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Підстави для внесення змін у актові записи цивільного стану
Відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану" (далі - Закон) державній реєстрації підлягають народження фізичної
особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених
законом, зміна імені, смерть, які визначені ст.49 Цивільного кодексу України як акти цивільного стану (події та
дії), що нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її
можливість бути суб'єктом цивільних
прав та обов'язків.
Державна реєстрація актів цивільного
стану проводиться шляхом складання
актового запису - документу органу
державної реєстрації актів цивільного
стану, який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт
проведення державної реєстрації акта
цивільного стану.
Актовий запис цивільного стану є
безспірним доказом фактів, реєстрація
яких посвідчується, до спростування
його в судовому порядку.
Закон передбачає внесення змін до
актового запису цивільного стану за
наявності достатніх підстав.
Внесення змін до актових записів
цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб
районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі - відділи
державної реєстрації актів цивільного
стану) у випадках, передбачених чинним законодавством.
Порядок внесення змін до актових
записів цивільного стану врегульовано
згаданим Законом та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Мін'юстом України 12.01.2011р. за № 96/5,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 14.01.2011 р. за № 55/18793.
Підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану є:
- рішення суду про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення суду про визнання батьківства, виключення відомостей про
батька (матір) дитини з актового запису
про народження, скасування або визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу недійсним,
установлення неправильності в актово-

му записі цивільного стану та інші, у
яких зазначено про внесення конкретних змін в актові записи цивільного
стану;
- постанова адміністративного суду;
- висновок відділу державної реєстрації
актів цивільного стану районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції або дипломатичного
представництва чи консульської установи України;
- заява про визнання батьківства;
- заява матері, яка не перебуває у
шлюбі, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої особи щодо внесення
відомостей про батька дитини, якщо
вони не зазначені в актовому записі про
народження;
- заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання
прізвища одного з них як спільного
прізвища або про приєднання до свого
прізвища прізвища другого з подружжя;
- заява про зміну прізвища малолітньої
дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка
досягла семи років;
- заява про зміну прізвища малолітньої
дитини обох батьків або одного з них,
якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком
від семи до чотирнадцяти років, якій
при державній реєстрації народження
присвоєне прізвище одного з батьків;
- актовий запис про зміну імені. Цей
актовий запис є підставою: для зміни
прізвища батьків в актовому записі про
народження малолітніх дітей у разі
зміни їх прізвища з дотриманням вимог
статті 148 Сімейного кодексу України;
для зміни імені батька та по батькові
дитини в актовому записі про народження малолітньої дитини у разі
подання батьками заяви про зміну по
батькові дитини;
- актовий запис про шлюб та розірвання
шлюбу. Ці актові записи є підставою
для зміни прізвищ батьків (одного з
них) в актовому записі про народження
малолітньої дитини при умові одночасної зміни прізвища дитини;
- рішення органу опіки та піклування,
оформлене розпорядженням районної
державної адміністрації чи рішенням
виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини.
Внесення змін до актових записів
цивільного стану можливе також і в інших окремих випадках, якщо це не суперечить чинному законодавству Украї-

ни. На підставі зібраних документів та
за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану,
дипломатичне представництво чи консульська установа України складає
обґрунтований висновок про внесення
змін до актового запису (або декількох
актових записів) цивільного стану або
про відмову в цьому.
У разі відмови у внесенні змін до
актового запису цивільного стану у
висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.
Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня
подання відповідної заяви до відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану.
За наявності поважних причин цей
строк продовжується з письмового
дозволу керівника відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі (за місцем їх подання), але
не більше ніж на три місяці.
Якщо виникла потреба поновлення
втраченого актового запису цивільного
стану, перебіг тримісячного строку припиняється.
Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядаються дипломатичними представництвами або консульською установою
України у шестимісячний строк з дня
подання до них відповідної заяви.
Відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 21.01.1993 р.
№ 7-93 "Про державне мито" та
Інструкції про порядок обчислення та
справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерством
фінансів України 07.07.2012 р. № 811,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 20.09.2012 р. за № 1623/21935,
за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку із
зміною державне мито сплачується у
розмірі 0,02 ставки неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян до подання
відповідної заяви про внесення змін.
Головний спеціаліст
ВДРАЦС РС
ГУЮ у Полтавській області
Л.О. Кошель
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Документи, що подаються
для державної реєстрації розірвання шлюбу
Державна реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до набрання чинності Законом
України "Про державну реєстрацію
актів цивільного стану", проводиться за
письмовою заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі
рішення суду, яка подається подружжям
або одним з них, при пред'явленні копії
рішення суду (витягу з рішення суду)
про розірвання шлюбу, що набрало
законної сили, а також паспорта або
паспортного документа, квитанції про
сплату встановленої судом суми
державного мита (пункт 6 глави 3
розділу ІІІ Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні).
Державна реєстрація розірвання
шлюбу у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України,
проводиться на підставі письмової заяви про розірвання шлюбу подружжя,
яке не має дітей, у якій повинно бути
зазначено про відсутність у них спільних дітей (пункт 14 глави 3 розділу ІІІ
Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні).
Якщо один із подружжя через поважну причину не може з'явитися для
державної реєстрації розірвання шлюбу,
він може під час подачі заяви про
реєстрацію розірвання шлюбу або на
протязі місяця письмово повідомити
орган державної реєстрації актів цивільного стану про згоду реєстрації
розірвання шлюбу за його відсутності
та зазначити місцезнаходження органу
державної реєстрації актів цивільного

стану, до якого потрібно надіслати
свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі
пред'явлення письмового повідомлення
підпис на ньому того з подружжя, який
не може з'явитися, повинен бути
нотаріально засвідчений (абзац другий
частини четвертої статті 15 Закону
України "Про державну реєстрацію
актів цивільного стану").
Якщо один із подружжя визнаний у
встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним, державна
реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя
про розірвання шлюбу відповідно до
статті 107 Сімейного кодексу України
(пункт 18 глави 3 розділу ІІІ Правил
державної реєстрації актів цивільного
стану в Україні).
До заяви про розірвання шлюбу
подружжя, яке не має дітей, та про
розірвання шлюбу відповідно до статті
107 Сімейного кодексу України має
бути додане свідоцтво про шлюб (пункт
20 глави 3 розділу ІІІ Правил державної
реєстрації актів цивільного стану в
Україні).
До заяви про розірвання шлюбу
відповідно до статті 107 Сімейного
кодексу України ініціатором розірвання
шлюбу, крім того, додається копія
рішення суду (витяг з рішення суду) про
визнання другого з подружжя безвісно
відсутнім чи недієздатним (пункт 20
глави 3 розділу ІІІ Правил державної
реєстрації актів цивільного стану в
Україні).
Про державну реєстрацію розірвання

шлюбу в паспортах або паспортних
документах осіб, шлюб між якими розірвано, робиться відмітка про реєстрацію розірвання шлюбу із зазначенням
місця і часу цієї реєстрації, прізвища,
власного імені, по батькові особи, з
якою розірвано шлюб, прізвища після
реєстрації (пункт 24 глави 3 розділу ІІІ
Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні).
Якщо державна реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності
одного з подружжя, відмітка про розірвання шлюбу в його паспорті або паспортному документі робиться при
врученні йому свідоцтва про розірвання
шлюбу тим відділом державної реєстрації актів цивільного стану, який видає
свідоцтво, із зазначенням фактичного
місця та дати державної реєстрації
розірвання шлюбу (пункт 24 глави 3
розділу ІІІ Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні).
Відмітка про розірвання шлюбу за
рішенням суду проставляється в
паспортах або паспортних документах
осіб, шлюб між якими розірвано, у разі
їх звернення до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану та
пред'явлення рішення суду (пункт 25
глави 3 розділу ІІІ Правил державної
реєстрації актів цивільного стану в
Україні).
Провідний спеціаліст
ВДРАЦС РС
ГУЮ у Полтавській області
Ю.В. Курилко

Майно, яке вважється особистою
приватною власністю дружини, чоловіка
Згідно статті 57 Сімейного Кодексу
України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
- майно, набуте нею, ним до шлюбу;
- майно, набуте нею, ним за час шлюбу,
але на підставі договору дарування або
в порядку спадкування;
- майно, набуте нею, ним за час шлюбу,
але за кошти, які належали їй, йому
особисто.
Особистою приватною власністю
дружини та чоловіка є:
- речі індивідуального користування, в
тому числі коштовності, навіть тоді,
коли вони були придбані за рахунок
спільних коштів подружжя;
- премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги; зокрема,суд
може визнати за другим з подружжя
право на частку цієї премії, нагороди,
якщо буде встановлено, що він своїми
діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв
її одержанню;
- кошти , одержані як відшкодування за
втрату (пошкодження) речі, яка їй,
йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної
шкоди;

- страхові суми, одержані нею, ним за
обов'язковим або добровільним особистим страхуванням.
Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка
майно, набуте нею, ним за час їхнього
окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.
Якщо у придбання майна вкладені
крім спільних коштів і кошти, що
належали одному з подружжя, то частка
у цьому майні, відповідно до розміру
внеску, є його особистою приватною
власністю.
У коментованій статті визначається
питання щодо видів роздільного майна
подружжя. Реєстрація шлюбу за загальним правилом є підставою виникнення
права спільної сумісної власності подружжя на майно. Разом з тим, незалежно від наявності шлюбу, кожен із
подружжя може мати майно, що належить на праві власності йому особисто
(розільне майно).
Відповідно до п.1 ч.1 ст.57 СК майно, яке кожен з подружжя набув до
шлюбу, зберігає режим роздільності
незалежно від тривалості шлюбу, навіть

якщо цим майном користувався не
лише власник, а й другий з подружжя.
До роздільного належить майно
одного з подружжя, на підставі договору дарування, хто виступав в договорі
як обдаровуваний. Таке майно слід
відрізняти від майна, яке за час шлюбу
було подароване подружжю, тому, що
воно вважається спільною сумісною
власністю.
Право на спадкове майно підтверджується свідоцтвом про право на
спад-щину, яке видається нотаріусом в
порядку, передбаченому законом. Тому
кожен з подружжя може довести факт
одержання ним майна у спадщину.
До речей індивідуального користування кожного з подружжя можна віднести одяг, аксесуари, косметичні
засоби та інші речі, які обслуговують
повсякденні потреби кожного з
подружжя. Вперше СК України визначає правовий режим коштовностей,
якими користується один з подружжя і
які були придбані за рахунок спільних
коштів подружжя. Відповідно до ч.2
ст. 57 України коштовності є власністю
того з подружжя, хто ними користується. У разі поділу майна ці речі не
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враховуються і поділу не підлягають.
Відповідно до ст.23 ЦК України особа має право на відшкодування завданої
їй моральної шкоди.
У випадку якщо моральна шкода була завдана певній особі і ця особа
перетерпіла фізичні або душевні страждання, саме вона має право на відповід-

ну компенсацію. Страхові суми, одержані за обов'язковим особистим страхуванням, належать до роздільного майна
подружжя.
Відповідно до ч.6 ст.57 СК, якщо
шлюб не розірвано, але чоловік та
дружина проживають окремо у зв'язку з
фактичним припиненням шлюбних

відносин, то майно, набуте сторонами
за цей період може бути за рішенням
суду визнане роздільним.
Провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС РС
ГУЮ у Полтавській області
Ю.В. Курилко

Нотаріуси як спеціальні суб'єкти державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
Згідно з Законом України від
04.07.2012 р. № 5037-VI "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації
земельних ділянок та речових прав на
нерухоме майно", з 01 січня 2013 року
впроваджено новий порядок державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
Згідно з абзацами 2 і 3 частини п’ятої
статті 461 Закону України "Про нотаріат" (зі змінами, внесеними Законом
від 04.07.2012 р. № 5037-VI), державна
реєстрація прав власності, реєстрація
яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії
з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія. Державна реєстрація прав у результаті
вчинення нотаріальної дії з нерухомим
майном, об'єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким
вчинено таку дію.
Нотаріуса визначено як спеціального
суб'єкта, на якого покладено функції
державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
і який матиме печатку такого реєстратора.
Відповідно до пункту 4 Порядку
державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. №703 (зі змінами)
(далі-Порядок), у Державному реєстрі

прав реєструються речові права та їх
обтяження на земельні ділянки, а також
на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: на
підприємство як єдиний майновий
комплекс, житловий будинок, будівлю,
споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення. Крім того, державними та приватними нотаріусами як спеціальними
суб’єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проводиться реєстрація речових прав та їх
обтяжень (наприклад, обтяження майна
іпотекою), які виникли внаслідок укладення та нотаріального посвідчення
правочинів та оформлення спадщини.
Державна реєстрація обтяжень речових
прав проводиться нотаріусом незалежно від місця розташування об'єкта
нерухомого майна.
Відповідно до вимог статті 461 Закону України "Про нотаріат" (зі змінами,
внесеними Законом від 04.07.2012 р.
№ 5037-VI), нотаріус під час вчинення
нотаріальних дій з нерухомим майном,
об'єктом незавершеного будівництва
має доступ та користується Державним
реєстром речових прав на нерухоме
майно.
Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом
незавершеного будівництва здійснює
пошук у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно відомостей про
зареєстровані речові права на нерухоме
майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його

результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, який залишається у справі
державної нотаріальної контори чи
приватного нотаріуса.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
(зі змінами, внесеними Законом від
04.07.2012 р. № 5037-VI), державна
реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання
відмови в ній) проводиться одночасно з
вчиненням такої дії.
Нотаріусом на підставі поданої заяви
та документів для внесення відомостей
до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється їх розгляд та оцінка на відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а
також відсутність суперечностей між
заявленими та вже зареєстрованими
правами на нерухоме майно та їх
обтяженнями, на підставі чого прийматиметься рішення про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень або про
відмову в державній реєстрації прав.
Під час здійснення державної реєстрації прав нотаріусом об’єкту нерухомого майна присвоювоюється реєстраційний номер.
Разом з тим, нотаріуси не можуть
вести реєстраційні справи щодо об’єктів нерухомого майна та видавати свідоцтво про право власності на нерухоме
майно.
Начальник
РС Шишацького РУЮ
В.І. Дерій

Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності
- суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні
Для з'ясування та роз'яснення пи-тань,
що виникають під час здійснення
виконавчого провадження і потребують
спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста (у разі
необхідності - кількох експертів або
спеціалістів), а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання.
Як експерт або спеціаліст може бути
запрошена будь-яка дієздатна особа,
яка має необхідні знання, кваліфікацію
та досвід роботи у відповідній галузі.
Експерт або спеціаліст зобов'язаний
надати письмовий висновок, а суб'єкт
оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - письмовий звіт з питань, що
містяться в постанові державного виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які

виконуються за його присутності.
Експерт, спеціаліст і суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання мають право на винагороду за
надані ними послуги.
Розмір винагороди визначається в
порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Винагорода та інші
витрати,
зумовлені
проведенням
експертизи, наданням висновку спеціаліста або звіту суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання
належать до витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих
дій.
За відмову без поважних причин від
надання висновку чи за надання висновку, що містить завідомо неправдиві відомості, експерт несе кримінальну відповідальність, про що він
має бути попереджений державним виконавцем. Збитки, завдані сторонам

внаслідок видачі такого висновку, підлягають відшкодуванню в порядку,
встановленому законом.
За недостовірну чи необ'єктивну
оцінку майна суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе
відповідальність у порядку, встановленому законом, а оцінювач - кримінальну відповідальність, про що він
має бути попереджений державним
виконавцем.
Копії постанови державного виконавця про призначення у виконавчому
провадженні експерта, спеціаліста або
суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання надсилаються сторонам у триденний строк з дня її винесення.
Начальник відділу ДВС
Диканського РУЮ
С.М. Усатий
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Позовна давність згідно Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності визначається в статтях 256 - 268 Цивільного
кодексу України.
Позовна давність - це строк, у межах
якого особа може звернутися до суду з
вимогою про захист свого цивільного
права або інтересу. Загальна позовна
давність встановлюється тривалістю у
три роки.
Для окремих видів вимог законом
може встановлюватисяспеціальна позовна давність: скорочена або більш
тривала порівняноіз загальною позовною давністю.
Позовна давність в один рік
застосовується, зокрема, до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу,
пені);
2) про спростування недостовірної
інформації, поміщеної у засобах масової інформації. У цьому разі позовна
давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа
довідалася чи могла довідатися про ці
відомості;
3) про переведення на співвласника
прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності
(стаття 362 цього Кодексу);
4) у зв'язку з недоліками проданого
товару (стаття 681 цього Кодексу);
5) про розірвання договору дарування
(стаття 728 цього Кодексу);
6) у зв'язку з перевезенням вантажу,
пошти (стаття 925 цього Кодексу);
7) про оскарження дій виконавця
заповіту (стаття 1293 цього Кодексу).
Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під
впливом насильства або обману.
Позовна давність у десять років застосовується до вимог про застосування
наслідків нікчемного правочину.
Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у
письмовій формі.
Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домов-

леністю сторін.
Позовна давність обчислюється за
загальними правилами визначення
строків, встановленими статтями 253255 цього Кодексу.
Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін.
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або
могла довідатися про порушення свого
права або про особу, яка його порушила.
Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення
насильства.
Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня,
коли почалося його виконання.
У разі порушення цивільного права
або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня
досягнення нею повноліття.
За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку
виконання.
За зобов'язаннями, строк виконання
яких не визначений або визначений
моментом вимоги, перебіг позовної
давності починається від дня, коли у
кредитора виникає право пред'явити
вимогу про виконання зобов'язання.
Якщо боржникові надається пільговий
строк для виконання такої вимоги,
перебіг позовної давності починаєтьсязі
спливом цього строку.
За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від
дня виконання основного зобов'язання.
Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою цієї статті,
можуть бути встановлені законом.
Заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу
позовної давності. Від дня припинення обставин, що були підставою для
зупинення перебігу позовної давності,
перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до
його зупинення.

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що
свідчить про визнання нею свого боргу
або іншого обов'язку.
Позовна давність переривається у разі
пред'явлення особою позову до одного
із кількох боржників, а також якщо
предметом позову є лише частина
вимоги, право на яку має позивач. Після
переривання перебіг позовної давності
починається заново. Час, що минув до
переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
Залишення позову без розгляду не
зупиняє перебігу позовної давності.
Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримінальному
процесі, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили рішенням
суду, яким позов було залишено без
розгляду, не зараховується до позовної
давності. Якщо частина строку, що
залишилася, є меншою, ніж шість
місяців, вона подовжується до шести
місяців. Зі спливом позовної давності
до основної вимоги вважається, що
позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки,
накладення стягнення на заставлене
майно тощо).
Особа, яка виконала зобов'язання
після спливу позовної давності, не має
права вимагати повернення виконаного,
навіть якщо вона у момент виконання
не знала про сплив позовної давності.
Заява про захист цивільного права
або інтересу має бути прийнята судом
до розгляду незалежно від спливу
позовної давності.
Позовна давність застосовується
судом лише за заявою сторони у спорі,
зробленою до винесення ним рішення.
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є
підставою для відмови у позові. Якщо
суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене
право підлягає захисту.
Старший державний виконавець
відділу ПВР УДВС
ГУЮ у Полтавській області
О.О. Нездойминога

Про гарантії держави щодо виконання судових рішень
З 1 січня 2013 року набрав чинності
Закон України "Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень" (далі
по тексту - Закон).
Відповідно до зазначеного закону,
держава гарантує виконання рішення
суду про стягнення коштів та зобов'язання вчинити певні дії щодо майна,
боржником за яким є: державний орган;
державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство);
юридична особа, примусова реалізація
майна якої забороняється відповідно до

законодавства (далі - юридична особа).
Дія закону не поширюється на рішення
суду, стягувачем за якими є державний
орган, державне підприємство, орган
місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать
до комунальної власності.
Цим законом визначено особливості
виконання рішень суду про стягнення
коштів з державного органу.
Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є
державний орган, здійснюється Дер-

жавною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних
призначень шляхом списання коштів з
рахунків такого державного органу, а в
разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за
рахунок коштів, передбачених за
бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду (ст.3
Закону).
Стягувач за рішенням суду про
стягнення коштів з державного органу
звертається до Державної казначейської
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служби України у строки, встановлені
Законом "Про виконавче провадження",
із заявою про виконання рішення суду.
Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня
надходження до Державної казначейської служби України необхідних для
цього документів і відомостей.
Законом визначено особливості
виконання рішень суду про стягнення
коштів з державного підприємства або
юридичної особи.
Так, ст. 4 Закону передбачено, що у
разі, якщо рішення суду про стягнення
коштів з державного підприємства або
юридичної особи не виконано протягом
шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється
за рахунок коштів, передбачених за
бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Державне підприємство або
юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов'язані

протягом 10 днів з дня перерахування
коштів відкрити рахунки в органах
Державної казначейської служби України і проводити розрахунки виключно з
цих рахунків.
Ці положення не поширюються на
банки, 100% або частка статутного
капіталу яких належить державі.
У разі, якщо Державна казначейська
служба України протягом трьох місяців
не перерахувала кошти за рішенням
суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині 4 статті 4
цього закону, стягувачу виплачується
компенсація в розмірі 3% річних від
несплаченої суми за рахунок коштів,
передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання
рішень суду.
Крім того, законом визначено особливості виконання рішень суду про
зобов'язання вчинити певні дії щодо
майна.
Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону
виконання рішень суду про зобов'язан-

ня вчинити певні дії щодо майна,
боржником за якими є державний
орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку,
встановленому Законом України "Про
виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим
Законом.
У разі якщо рішення суду, зазначені
в частині першій цієї статті, не
виконано протягом двох місяців з дня
винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний
виконавець зобов'язаний звернутися до
суду із заявою про зміну способу і
порядку виконання рішення.
Заступник начальника відділу
організації та контролю
УДВС ГУЮ у Полтавській області
В.О. Пахар

Притягнення до відповідальності за порушення вимог
законодавства під час виконавчого провадження
Порядок притягнення осіб до
відповідальності за правопорушення,
вчинені під час виконавчого провадження, здійснюється відповідно до
статей 89 та 90 Закону України "Про
виконавче провадження". У разі наявності у діях боржника ознак злочину,
передбаченого статтями 164, 342, 343,
382, 388 Кримінального кодексу України, державний виконавець звертається
до правоохоронних органів з поданням
про притягнення особи до кримінальної
відповідальності відповідно до закону.
У разі наявності в діях боржника ознак
іншого злочину державний виконавець
звертається з повідомленням до правоохоронних органів. Направлення подань державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної
відповідальності органам прокуратури
здійснюється відповідно до Порядку
взаємодії органів державної виконавчої
служби та органів прокуратури при
направленні та розгляді подань державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. У разі порушення особою
вимог Закону державний виконавець
складає протокол про адміністративне
правопорушення.
Підставами для складання протоколу
є:
а) невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами;
б) несвоєчасне подання або неподання
звітів про відрахування із заробітної
плати та інших доходів боржника,
неподання або подання неправдивих
відомостей про доходи і майновий стан

боржника;
в) неповідомлення боржником про
зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів);
г) неявка без поважних причин за
викликом державного виконавця.
У протоколі про адміністративне
правопорушення зазначаються: дата і
місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, який склав протокол; відомості
про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий
акт, який передбачає відповідальність
за це правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є; пояснення
особи, яка притягується до адміністративної відповідальності; інші відомості,
необхідні для вирішення справи.
Якщо правопорушенням заподіяно
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і
особою, яка притягується до адміністративної відповідальності; за наявності
свідків і потерпілих протокол може
бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягується
до адміністративної відповідальності,
від підписання протоколу в ньому
робиться запис про це. Особа, яка
притягується до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а
також викласти мотиви своєї відмови
від його підписання. При складанні

протоколу особі, яка притягується до
адміністративної
відповідальності,
роз'яснюються її права і обов'язки, про
що робиться відмітка у протоколі.
Протокол направляється для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
У разі невиконання без поважних
причин у встановлений державним
виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та
рішення про поновлення на роботі
державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника та встановлює новий строк
виконання.
У постанові про накладення на
боржника штрафу державний виконавець зазначає норму Закону, якою
передбачена відповідальність боржника, зміст вчинених боржником дій, суму
штрафу. Постанова про накладення
штрафу не пізніше наступного робочого
дня після її винесення направляється
боржнику.
У разі повторного невиконання
рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж
порядку накладає на нього штраф у
подвійному розмірі та звертається до
правоохоронних органів з поданням
(повідомленням) про притягнення
боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
Державний виконавець відділу
ДВС Диканського РУЮ
О.І. Яременко
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Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох
виконавчих проваджень щодо одного боржника
З метою забезпечення умов для повного та своєчасного виконання рішень
державними виконавцями та захисту
прав сторін виконавчого провадження,
законодавцем передбачено порядок
виконання рішень в разі перебування на
виконанні декількох відкритих виконавчих проваджень відносно одного
боржника.
Закон України "Про виконавче провадження" (далі-Закон) визначає 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.
В статті 11 Закону вказано, що державний виконавець здійснює заходи,
необхідні для своєчасного і в повному
обсязі виконання рішення, зазначеного
в документі на примусове виконання
рішення (далі - виконавчий документ),
у спосіб та в порядку,
встановленому виконавчим документом
і цим Законом.
Статтею 33 Закону та Інструкцією
про проведення виконавчих дій затвердженою наказом Міністерства
юстиції України від 15.12.1999 р.
№ 74/5 передбачено, що у разі якщо в
органі державної виконавчої служби
відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об'єднуються у зведене виконавче провадження і на майно
боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат, пов'язаних з організацією та проведенням
виконавчих дій.
У разі якщо виконавчі провадження
про стягнення коштів з одного боржника відкриті у кількох органах державної виконавчої служби, об'єднання виконавчих проваджень у зведене здійснюється в порядку, встановленому
Міністерством юстиції України.
До зведеного виконавчого провадження повинні бути приєднані всі
інші виконавчі документи, що надходять стосовно стягнень з цього боржника протягом трьох днів після закінчення строку, поданого боржнику для
добровільного виконання.

При виконанні зведеного виконавчого провадження, у тому числі, якщо
виконавче провадження щодо одного й
того самого боржника відкрито в кількох органах державної виконавчої
служби, зокрема якщо боржник та його
майно перебувають на території різних
адміністративно-територіальних одиниць тощо, можуть утворюватись виконавчі групи.
Такі виконавчі групи створюються
відповідно до Порядку утворення та
функціонування виконавчих груп при
органах державної виконавчої служби,
затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 17.05.2004 р.
N 37/5 зареєстрованого в Мін'юсті
України 17.05.2004 р. за N 624/9223.
Передача матеріалів виконавчого
провадження до виконавчої групи здійснюється на підставі Порядку передачі
матеріалів виконавчого провадження з
одного органу державної виконавчої
служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця
до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
17.05.2004 р. N 38/5.
При задоволенні вимог стягувачів
зведеного виконавчого провадження
слід керуватися вимогами статті 44
Закону. Вимоги стягувачів кожної
наступної черги задовольняються після
повного задоволення вимог стягувачів
попередньої черги. У разі недостатності
стягненої суми для повного задоволення усіх вимог однієї черги ці вимоги задовольняються пропорційно до
належної кожному стягувачеві суми.
Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються в порядку календарного надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється
між стягувачами згідно з виконавчими
документами, за якими відкрито виконавчі провадження і закінчився встановлений державним виконавцем
строк для добровільного виконання
рішення, на день зарахування стягнутої
суми на депозитний рахунок органу
державної виконавчої служби.
Державний виконавець складає
розрахунки і проводить виплати, якщо

сума стягнених коштів перевищує 5
відсотків належних до виплати стягувачам сум, але не рідше одного разу на
місяць.
Строк проведення виконавчих дій
щодо зведеного виконавчого провадження відраховується з моменту
приєднання до зведеного виконавчого
провадження останнього виконавчого
документа.
Після виконання окремого виконавчого документа виконавче провадження за цим виконавчим документом
виводиться із зведеного виконавчого
провадження постановою державного
виконавця і виноситься постанова про
закінчення виконавчого провадження.
Крім, цього існує окремий порядок
виконання рішень при якому виконавчі
провадження не об'єднуються у зведене
виконавче провадження.
Зокрема у випадку виконання рішень
про стягнення коштів державного та
місцевих бюджетів або бюджетних
установ, прийнятих судами, а також
іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону
мають право приймати такі рішення,
оскільки порядок виконання таких
рішень регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2011 р. N 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення
коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ" (даліпорядок), яким передбачено, що у разі
коли до органу державної виконавчої
служби надійшло кілька виконавчих
документів щодо одного і того самого
боржника, вони не об'єднуються у
зведене виконавче провадження.
Таким чином, об'єднання виконавчих
проваджень до зведеного виконавчого
провадження, набагато спрощує виконання декількох рішень відносно одного й того самого боржника, забезпечує дотримання прав та законних інтересів стягувача у виконавчому провадженні.
Державний виконавець
відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Міщанін

Учасники виконавчого провадження їх права та обов'язки
Відповідно до ст. 7 Закону України
"Про виконавче провадження" учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, cуб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання.
Прокурор бере участь у виконавчому
провадженні у випадку здійснення
представництва інтересів громадянина
або держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його заявою.
Для проведення виконавчих дій дер-

жавний виконавець за необхідності
залучає понятих, працівників органів
внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів та
установ у порядку, встановленому цим
Законом.
При виконанні рішень судів та ухвал про зміну органів управління та
посадових осіб підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ.
Залучення інших осіб у процесі
виконання таких рішень не допускається.

До учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до
проведення виконавчих дій, як суб'єктів
процесуальних відносин у широкому
розумінні слова, належать державні
виконавці, сторони (їх представники),
експерти, спеціалісти, перекладачі та
інші зазначені в цій статті особи.
Проте між учасниками виконавчого
провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, є
суттєва різниця.
Так, сторони, їх представники та
державний виконавець можуть активно
впливати на хід виконавчого прова-
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дження, від їхніх дій залежить його
виникнення, розвиток чи припинення.
Ці особи вправі почати (ініціювати)
процес виконавчого провадження, вступити в нього для захисту своїх прав або
прав інших громадян та юридичних
осіб у випадках, передбачених законом.
При цьому, якщо одна із сторін стягувач - має право ініціювати відкриття виконавчого провадження, державний виконавець за наявності передбачених законом підстав зобов'язаний
відкрити таке провадження.
Поняті, експерти, спеціалісти та
перекладачі такими правами не
користуються. Bони лише допомагають
державному виконавцеві у здійсненні
виконавчого провадження, щодо якого у
них не повинно бути особистої заінтересованості (остання обставина є підставою для відводу державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача). Те саме стосується працівників
органів внутрішніх справ, органів опіки
і піклування, інших органів і установ,
що залучаються до проведення окремих
виконавчих дій у випадках і порядку,
передбачених цим Законом, коли вони
не є стороною виконавчого провадження.
Відповідно до ст. 12 Закону України
"Про виконавче провадження" встановлений перелік прав і обов'язків, які
мають сторони виконавчого провадження, є загальним і стосується також інших його учасників (представників сторін, спеціалістів, експертів, перекладачів).
Оскільки у виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників, реалізація прав та
обов'язків може відбуватися кожним з

них щодо іншої сторони самостійно або
шляхом доручення брати участь у
виконавчому провадженні одному із
співучасників. Це дає можливість забезпечити економію процесуальних засобів прискорення виконавчого провадження.
Правонаступник сторін, який визначається за рішенням суду, набуває
процесуального правонаступництва в
сфері матеріальних правовідносин і
водночас при здійсненні виконавчого
провадження, що має практичне значення.
Права та обов'язки, які надаються
сторонам та іншим особам згідно з цією
нормою Закону, дають можливість
знайомитися з матеріалами виконавчого
проваджсння, робити з них виписки,
знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати
участь у провадженні виконавчих дій,
давати усні та письмові пояснення в
процесі виконавчих дій, висловлювати
свої доводи, міркування з усіх питань,
що виникають у ході виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених
цим Законом.
Bказані права мають пряме відношення до виконання документів, пред'явлених і прийнятих до виконання дєржавним виконавцем. Це дає змогу кожній із сторін та іншим особам перевірити достовірність своїх даних, які зазначені у виконавчому документі, переконатись у дотриманні вимог, встановлених цим Законом, та за наявності
обставин для відводу державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекла-

дача заявити вмотивований відвід і
подати його начальнику відповідного
відділу державної виконавчої служби.
Процесуальні права сторін та інших
осіб виникають внаслідок дії цього
Закону і не можуть бути обмежені, розширені або скасовані будь-яким органом державної влади та їх посадовими
особами.
Реалізація вказаних прав стягу-вачем,
боржником, іншими особами у виконавчому провадженні дозволяє оцінити
обов'язковість відкритого виконавчого
провадження, якщо змінилися обставини, наприклад після рішення суду, яке
набрало законної сили, щодо присудження періодичних платежів.
Ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження, якщо змінилися
обставини, кожна із сторін шляхом
подання нового позову до суду вправі
вимагати винесення нового рішення.
Cторонам та іншим особам у виконавчому провадженні закріплене цією
нормою Закону право дає можли-вість
оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого
провадження та користуватись іншими
правами, наданими цим Законом.
Право на оскарження належить до
важливого засобу забезпечення виконавчого провадження, є гарантією його
реальності та передбачає необхідні
процесуальні дії щодо дій (бездіяльності) державного виконавця.
Головний спеціаліст відділу
організації та контролю за
виконанням рішень управління
ДВС
ГУЮ у Полтавській області
А.М. Безпала

Пільги дітям війни згідно
Закону України "Про соціальний захист дітей війни"
Дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення
(2 вересня 1945 року) Другої світової
війни було менше 18 років;
Закон України № 2195-IV від
18.11.2004 року "Про соціальний захист
дітей війни" (із змінами), який набрав
чинності з 1 січня 2006 року, установлює правовий статус дітей війни і
визначає основи їх соціального захисту
та гарантує їх соціальну захищеність
шляхом надання пільг і державної
соціальної підтримки. Згідно ст. 5 вказаного Закону "Про соціальний захист
дітей війни", дітям війни надаються такі
пільги:
Дітям війни надаються такі пільги:
- право на переважне залишення на
роботі при скороченні чисельності або
штату працівників;
- використання чергової відпустки в
зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на
рік;
- виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- першочергове відведення земельних

ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва та городництва;
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області
(Автономної Республіки Крим) за
місцем проживання; з 1 травня 2008
року ця пільга надається за умови, якщо
середньомісячний сукупний доход сім'ї
в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на
коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України..
- право на 25-відсоткову знижку при
платі за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання,
з 1 травня 2008 року ця пільга надається
за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не
перевищував величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу,

збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України.
- підвищення до пенсії у розмірі 10 %
від прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Для отримання статусу "Дитина
війни" необхідно звернутись у районний відділ соціального захисту за місцем реєстрації, пред'явити паспорт та
надати пенсійне посвідчення для
встановлення відмітки (штампу), який
засвідчує встановлення статусу. У разі,
наявності ламінованого пенсійного
посвідчення або виготовлення дублікату загубленого пенсійного посвідчення,
надається виписка відповідної тимчасової довідки.
Діти війни можуть створювати
громадські організації, які утворюються
та діють відповідно до законодавств
України про об'єднання громадян.
Реєстрація та легалізація громадських
організацій дітей війни, а також місцевих осередків таких організацій відбувається безплатно.
В.о начальника
Карлівського РУЮ
В.І. Пушкарьова
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Виконавчий збір
У разі невиконання боржником
рішення майнового характеру у строк,
встановлений частиною другою статті 25 Закону України "Про виконавче
провадження" для самостійного його
виконання, постановою державного
виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми,
що підлягає стягненню, або вартості
майна боржника, що підлягає передачі
стягу-вачу за виконавчим документом.
У разі невиконання боржником у
той самий строк рішення немайнового
характеру виконавчий збір стягується
в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника фізичної особи і в розмірі вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з боржника - юридичної особи.
У зазначених розмірах виконавчий
збір стягується з боржника також у разі
повернення виконавчого документа без
виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання
боржником рішення після початку його
примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова

про стягнення виконавчого збору може
бути оскаржена в десятиденний строк
у порядку, встановленому Законом
України "Про виконавче провадження".
Виконавчий збір не стягується за
виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних
платежів, стягнення виконавчого збору,
накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, відшкодування витрат, пов'язаних з організацією
та проведенням виконавчих дій, і
стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону України
"Про виконавче провадження".
Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому
надходженні виконавчого документа
державному виконавцю.
При наступних пред'явленнях до
виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір
стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні.
Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний
виконавець зазначає у виконавчому
документі.
У разі якщо стягнутої з боржника

суми недостатньо для задоволення в
повному обсязі вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорційно
до стягнутої суми.
У разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на
основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові.
У разі завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового характеру та в разі закінчення
виконавчого провадження з підстав,
передбачених статтею 49 Закону України "Про виконавче провадження",
якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення
(закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення
виконавчого збору.
Головний спеціаліст
відділу організації та контролю
за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.С. Коваленко

Права та обов'язки особи, яку визнано біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту
Особа, яку визнано біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України
права на:
- пересування, вільний вибір місця
проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом;
- працю;
- провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;
- охорону здоров'я, медичну допомогу
та медичне страхування;
- відпочинок;
- освіту;
- свободу світогляду і віросповідання;
- направлення індивідуальних чи
колективних письмових звернень або
особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
цих органів;
- володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності;
- оскарження до суду рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
- звернення за захистом своїх прав до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- безоплатну правову допомогу в
установленому порядку.
Особа, яку визнано біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України
права у шлюбних та сімейних відносинах.
Особа, яку визнано біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, має право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання.
Особа, яку визнано біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту, користується іншими правами і свободами, передбаченими Конституцією та законами України.
Особа, яку визнано біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, зобов'язана:
- повідомляти протягом десяти робочих днів центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері біженців та осіб, які потре-бують
додаткового або тимчасового захисту,
про зміну прізвища, складу сім'ї,
сімейного стану, місця проживан-ня,
набуття громадянства України або
іншої держави, надання притулку або
дозволу на постійне проживання в

іншій державі;
- знятися з обліку і стати на облік
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, за
новим місцем проживання у разі зміни
місця проживання і переїзду до
а д м і н і с т р ат и в н о - т е р и т о р і а л ь н о ї
одиниці України, на яку поширюється
повноваження іншого центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері біженців та
осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту;
- проходити щорічну перереєстрацію у
строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері біженців та
осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, за місцем проживання. Порядок перереєстрації біженців
або осіб, які потребують додаткового
захисту,
- встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
Начальник
Лубенського МУЮ
В.О. Довженко
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Поняття штрафу в кримінальному законодавстві
Штраф - це грошове стягнення, що
накладається судом у випадках і межах,
встановлених в Особливій частині
Кримінального Кодексу.
Розмір штрафу визначається судом
залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану
винного в межах від тридцяти до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, якщо статтями Особливої
частини цього Кодексу не передбачено
вищого розміру штрафу.
Штраф як додаткове покарання може
бути призначений лише тоді, якщо його
спеціально передбачено в санкції статті
Особливої частини цього Кодексу.
У разі неможливості сплати штрафу
суд може замінити несплачену суму
штрафу покаранням у виді громадських
робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
але на строк не більше двох років.
Штраф як грошове стягнення в дохід
держави, що накладається судом у
випадках і межах, встановлених в
Особливій частині КК, є найбільш
м'яким видом покарання, яке може

застосовуватися як основне або як
додаткове покарання. За своїм змістом
штраф як покарання має майновий
характер. Водночас він не є відкупом за
вчинений злочин.
За загальним правилом, суд визначає
розмір штрафу в межах від тридцяти до
тисячі неоподаткованих мінімумів
доходів громадян. Цей розмір може
бути вищим у разі, коли це передбачено
санкцією статті (частини статті)
Особливої частини КК (наприклад,
ч. ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212,
ст. 220). При визначенні розміру штрафу суд враховує тяжкість вчиненого
злочину та майновий стан винного. Про
класифікацію злочинів за ступенем їх
тяжкості (див. ст. 12 та коментар до неї).
Майновий стан винного є - поняттям
оціночним, оскільки КК. не визначений
його зміст. Для оцінки майнового стану
винного слід, зокрема, враховувати
розмір:
- заробітної плати, пенсії або стипендії
винного;
- грошових доходів від його
підприємницької та іншої законної
діяльності;
- доходів у вигляді відсотків за банківськими вкладами;
- доходів від цінних паперів;
- доходів від земельної ділянки;
- нерухомого та іншого майна, а також

наявність на утриманні непрацездатних
осіб. Сума штрафу обчислюється виходячи з офіційно встановленого неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Передбачена ч. 4 ст. 53 заміна
несплаченої суми штрафу виправними
роботами або громадськими роботами
застосовується тоді, коли неможливість
оплати виникла через об'єктивні
причини: відсутність заробітної плати,
грошових заощаджень, майна, інших
доходів, на які може звертатися стягнення. Заміна несплаченої суми штрафу
іншим покаранням не допускається.
Штраф може застосовуватися як
додаткове покарання і у разі звільнення
від відбування основного покарання з
випробуванням (ст. ст. 75, 77). Як основне покарання штраф може застосовуватися судом при призначенні
більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69). Застосовування
штрафу до неповнолітніх регулюється
ст. ст. 98 і 100. Особа, яка ухиляється
від сплати штрафу, піддягає кримінальній відповідальності за ч. 1 ст. 389.
Головний спеціаліст відділу
організації та контролю
за виконанням
рішень УДВС ГУЮ
у Полтавській області
О.П. Данилевська

Коригувальний коефіцієнт
(врахування стажу роботи) при розрахунку лікарняних
Під час розрахунку лікарняних треба
враховувати страховий стаж застрахованої особи.
До страхового стажу зараховуються
періоди тимчасової втрати працездатності, час перебування у відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами й час
перебування застрахованої особи у
відпустці з догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а
також періоди отримання виплат за
окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів. До
набрання чинності Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування в зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням" (далі - Закон) до страхового стажу зараховується
загальний трудовий стаж особи в
порядку і на умовах, передбачених
законодавством.
Допомога за тимчасовою непрацездатністю виплачується застрахованим
особам залежно від страхового стажу в
розмірах, встановлених ст. 37 Закону:
- 60% середньої заробітної плати
(доходу) - застрахованим особам, що
мають страховий стаж до п'яти років;
- 80% середньої заробітної плати
(доходу) - страховий стаж від п'яти до
восьми років;
- 100% відсотків середньої заробітної

плати (доходу) - страховий стаж понад
вісім років;
- 100% середньої заробітної плати
(доходу) - застрахованим особам, зарахованим до 1 - 4 категорій осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх
заміняє та доглядає за хворою дитиною
віком до 14 років, потерпілою від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни і особам, на яких поширюється дія
Закону України від 22.10.1993 р. №3551
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", зі змінами та
доповненнями.
Під час розрахунку страхових виплат
слід враховувати положення Порядку,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.09.2001р.
№ 439, згідно з яким роботодавець виплачує суму лікарняних за всі робочі
дні хвороби, але при цьому:
- витрати на оплату робочих днів, що
припадають на перші 5 днів непрацездатності, оплачує роботодавець;
- витрати на оплату всіх інших робочих
днів непрацездатності компенсуються
роботодавцеві Фондом соціального
страхування. Компенсація здійснюється
шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок роботодавця
або шляхом зменшення роботодавцем
зобов'язань за внесками до Фонду соціального страхування.

Під час визначення суми лікарняних
треба звернути особливу увагу на п. 2
даного Порядку, де зазначено, що оплата днів тимчасової непрацездатності
здійснюється за робочі дні (години),
згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності. Тобто роботодавець оплачує
тільки робочі дні, що припадають на
період хвороби, а не вихідні, святкові й
неробочі дні.
Приклад. Припустімо, працівник
захворів у середу, а вийшов на роботу
через тиждень у четвер (загальна кількість днів хвороби з урахуванням вихідних - 8). У цьому випадку роботодавець,
оплачуючи йому 6 днів непрацездатності без урахування двох вихідних (середа, четвер, п'ятниця, понеділок, вівторок, середа), відносить на валові витрати виплати за три робочих дні (середа,
четвер, п'ятниця), що припадають на
перші п'ять днів непрацездатності (середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя).
А виплати за решту три робочі дні
непрацездатності (понеділок, вівторок,
середа) компенсує роботодавцеві Фонд
соціального страхування.
Головний спеціаліст
відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Л.М. Васильєва
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Громадянство України
як один з інститутів
конституційного права
Громадянин України має право змінити
громадянство і не може бути позбавлений
права на громадянство, не може бути вигнаним за межі України або виданим іншій
державі. Україна гарантує піклування й
захист своїм громадянам, які перебувають
поза її межами. Передумовою, підставою
виникнення в особи прав та обов'язків
громадянина є її належність до громадянства будь-якої держави. Тому, перше
ніж розглянути основні права та обов'язки
громадян, треба дати визначення громадянства.
Громадянство України - постійний правовий зв'язок особи з державою Україна,
який знаходить своє вираження в їхніх
взаємних правах та обов'язках.
Громадянство в Україні регулюється
Конституцією, Законом України "Про громадянство України" від 16 квітня 1997 р. і
прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.
Громадянство розуміється як постійний
зв'язок особи та Української держави, що
знаходить свій вираз у взаємних правах та
обов'язках. В Україні існує єдине громадянство. Україна гарантує піклування та
захист своїм громадянам, які перебувають
поза її межами.
Громадянство України набувається: за
народженням, за походженням, вступом до
громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України, за інших
обставин, передбачених цим Законом, за
підставами, передбаченими міжнародними
договорами, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України.
Дитина, батьки якої на момент її
народження були громадянами України, є
громадянином України. За різного громадянства батьків, один із яких на момент
народження її був громадянином України,
дитина є громадянином України; однак,
якщо обидва батьки жили за межами
України, громадянство дитини, яка
народилася за її межами, визначається
через письмову згоду батьків.
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства
України; 2) внаслідок втрати громадянства
України; 3) на підставі, передбаченій
міжнародними договорами України.
За зміни громадянства батьками, якщо
обидва стають громадянами України чи
виходять із нього, змінюється і громадянство їхніх дітей, які не досягли 16річного віку. Якщо з громадянства України
виходить один із батьків, а інший залишається, дитина зберігає громадянство
України.
Іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і
свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства
може бути надано притулок у порядку,
встановленому законом.
Начальник
Миргородського МУЮ
В.М. Поцяпун

Розрахунок лікарняних
Документ, на підставі якого визначаються суми лікарняних це - Порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу) для розрахунку виплат
за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів
від 26.09.2001 р. №1266, і набрав чинності 10 жовтня 2001 року.
Щоб розрахувати суму лікарняних,
слід визначити:
1. Середньоденну (середньогодинну)
заробітну плату.
2. Коефіцієнт, що коригує суму лікарняних, який залежить від стажу
тимчасово непрацездатного працівника.
3. Дні (години) непрацездатності, які
підлягають оплаті.
Отримані величини перемножуються і визначається сума лікарняних.
Розглянемо розрахунок кожного показника окремо.
Середньоденна (середньогодинна)
заробітна плата. Для визначення середньоденної заробітної плати нам
треба визначити (п. 14 Порядку
№1266):
1. Середню заробітну плату за
розрахунковий період.
2. Кількість відпрацьованих застрахованою особою робочих днів у розрахунковому періоді.
3. Частку першого (середньої заробітної плати) і другого (кількості днів)
показника.
Середньогодинна заробітна плата
обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
заробітної плати на кількість відпрацьованих застрахованою особою
годин у зазначений період.
Згідно з пунктами 3, 4, 5, 6 Порядку №1266, розрахунковим періодом,
за який розраховується середня заробітна плата, є:
- останні 6 календарних місяців
роботи перед настанням страхового
випадку, протягом яких застрахована
особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала понад 6
місяців;
- фактично відпрацьовані календарні
місяці перед настанням страхового
випадку, протягом яких застрахована
особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала менше 6
місяців;
- фактично відпрацьований час перед
настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові
внески, якщо застрахована особа
пропрацювала менше одного місяця.
До складу середньої заробітної
плати, згідно з п. 7 Порядку №1266,
включаються виплати, що становлять
основну й додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні
виплати (в тому числі в натуральній

формі), які:
- визначаються згідно з нормативноправовими актами, прийнятими відповідно до Закону України від
24.03.1995 р. №108/95-ВР "Про оплату праці", зі змінами та доповненнями. Таким актом на сьогодні є
Інструкція №323;
- підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, не враховуючи передбачених законодавством
пільг зі сплати зазначеного податку
або суми, на які цей прибуток зменшується.
Тобто в розрахунку середньої
заробітної плати братимуть участь
тільки ті виплати, які, за Інструкцією
№323, обкладаються прибутковим
податком. Щодо пільг з прибуткового
податку, то під час розрахунку середньої заробітної плати не виключаються ті суми, на які зменшується
сукупний оподатковуваний прибуток
згідно зі ст. 6 Декрету №13-92,
оскільки такі суми включаються в
об'єкт для стягування внесків до
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
(далі - Фонд соціального страхування). А ось суми виплат, які взагалі не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу згідно зі ст. 5 Декрету №13-92, у розрахунку середньої
заробітної плати участі брати не
повинні;
- були базою для обчислення (і
сплати) страхових внесків до Фонду
соціального страхування. Тобто в розрахунку середньої заробітної плати
братимуть участь тільки ті виплати,
які, за Інструкцією №323, обкладаються прибутковим податком і з
яких сплачувалися внески до Фонду
соціального страхування.
При обчисленні середньої заробітної плати для визначення лікарняних
також слід враховувати положення п.
9 Порядку №1266, де зазначено, що в
середню заробітну плату включається
заробітна плата в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з якої сплачуються
страхові внески до Фонду соціального страхування. Тепер при обчисленні середньої заробітної плати для
розрахунку лікарняних суми премій
враховуються в тому місяці, в якому
вони були нараховані. Про це, зокрема, зазначено в листі Міністерства
праці і соціальної політики України
від 03.12.2001 р. №20-477.
Коригувальний коефіцієнт (врахування стажу роботи).
Під час розрахунку лікарняних
треба враховувати страховий стаж
застрахованої особи.
Головний спеціаліст відділу
примусового виконання рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області
Л.М. Васильєва
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Правове регулювання вступу
до вищих навчальних закладів України
Статтею 53 Конституції України
гарантується право кожного на освіту, а
громадянам України гарантується право
безоплатного здобуття вищої освіти в
державних і комунальних навчальних
закладах на конкурсній основі.
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
05.11.2012 р. № 1244, зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції
України
13.11.2012 р. № 1902/22214, передбачено, що прийом заяв та документів від
вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання розпочинається 01 липня.
Прийом документів від вступників на
денну форму навчання на основі повної
загальної середньої освіти закінчується
31 липня, крім документів від осіб, які
вступають на основі повної загальної
середньої освіти і мають складати
вступні екзамени у вищих навчальних
закладах, закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 до 31
липня включно.
Строки прийому заяв та документів
на навчання без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна,
екстернат) визначаються правилами
прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому
заяв та документів, протягом яких
проводиться конкурсний відбір.
Вступники подають заяву про участь
у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі - заява) в паперовому або в електронному вигляді.
Заява в паперовому вигляді подається
вступником особисто до приймальної
комісії навчального закладу.
У заяві вступники зазначають напрям
(у разі вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу
на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
При поданні заяви в паперовому
вигляді вступник пред'являє:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- медичну довідку за формою № 086-о;
- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для
виїзду за кордон), військовий квиток

або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України
"Про військовий обов'язок і військову
службу"), свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує
особу і громадянство.
До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього,
на особистий вибір - оригінали або
копії;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір оригінали або копії;
- копію документа, що посвідчує особу
та громадянство;
- медичну довідку за формою № 086-о
або її копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за
відповідними напрямами підготовки.
Вступники мають право подавати
сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання, виданий у 2013 році, або
сертифікати чи їх дублікати за 2012, або
2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік.
Усі копії документів засвідчуються за
оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення
оригіналів не розглядаються.
Вступник може подати заяву (заяви)
в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше
ніж на три напрями підготовки (на три
спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів.
При прийнятті на навчання осіб, які
подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про
здобутий освітній та/або освітньокваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки
України в установленому порядку протягом першого року навчання.
Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у
конкурсному відборі для вступу на
навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання (або їх копії) з відповідних
загальноосвітніх предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста - не нижче
124 балів з конкурсних предметів;
- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
Вищий навчальний заклад на окремі
напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з
профільних загальноосвітніх предметів,
з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі, для зарахування на навчання.
За рішенням приймальної комісії
вищий навчальний заклад допускає до
участі в конкурсному відборі для вступу
на навчання вступника, який має
кількість балів з одного з непрофільних
конкурсних предметів нижче 124 балів,
за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.
Право брати участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх
вибір мають особи з обмеженими
фізич-ними можливостями (інваліди І
та ІІ груп, діти-інваліди).
Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з
конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік
вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
- військовослужбовці Збройних Сил
України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, які
проходять військову строкову службу, при вступі на денну форму навчання до
вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;
- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до
вищого навчального закладу;
- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму
навчання;
- особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та
Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може
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забезпечити проходження незалежного
зовнішнього оцінювання навчальних
досягнень;
- особи, які здобули повну загальну
середню освіту у 2007 році і раніше.
Право брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного
оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі на їх вибір
мають громадяни України, які в рік
вступу здобули повну загальну середню
освіту за кордоном.
Зарахування вступників на денну
форму навчання на основі базової та
повної загальної середньої освіти відбувається:
- за державним замовленням - 11 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб
за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня.
Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" надано
таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років;
- інваліди I та II груп та діти-інваліди
віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом
(спеціальністю);
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-

док Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали
інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за
гірничими спеціальностями;
- діти військовослужбовців Збройних
Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов'язків.
Заступник начальника
ГУЮ у Полтавській області
С.В. Зубарєва

Порядок апеляційного оскарження
результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Порядком проведення зовнішнього
незалежного оцінювання в 2013 році,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України
22.10.2012 р. № 1130, зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції
України
08.11.2012 р. за № 1885/2219, передбачено, що предметом апеляційного
оскарження є:
- недоліки, що були допущені під час
реєстрації особи для проходження зовнішнього оцінювання;
- порушення процедури проведення
зовнішнього оцінювання в пункті тестування;
- результати зовнішнього оцінювання.
До порушень процедури проведення
зовнішнього оцінювання в пункті тестування належать:
- неправильний відлік часу, відведеного
на виконання тесту;
- відсутність або пошкодження тестових
матеріалів;
- дії або бездіяльність персоналу пункту
тестування, що негативно вплинули на
якість виконання роботи абітурієнтом.
Розгляд апеляційних заяв щодо недоліків, допущених під час реєстрації особи для проходження зовнішнього оцінювання, та щодо порушень процедури
проведення зовнішнього оцінювання в
пунктах тестування проводять регламентні комісії регіональних центрів
оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії). Апеляційні заяви щодо
результатів зовнішнього оцінювання
розглядає апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти
(далі - апеляційна комісія).
Апеляційна заява щодо недоліків,
допущених під час реєстрації особи для
проходження зовнішнього оцінювання,
подається до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти
протягом трьох тижнів із моменту прийняття рішення щодо реєстрації. Розгляд
заяви здійснюється протягом трьох
робочих днів із моменту її надходження. Апеляційна заява щодо порушення
процедури проведення зовнішнього

оцінювання, яке, на думку абітурієнта,
негативно вплинуло на результати його
роботи (далі - апеляційна заява щодо
порушення процедури), подається в
письмовій формі до регламентної комісії через уповноважену особу
Українського центру оцінювання якості
освіти до моменту виходу заявника з
пункту тестування.
У апеляційній заяві щодо порушення
процедури мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта, номер Сертифіката, місце проживання,
номер контактного телефону, предмет,
із якого оскаржується результат зовнішнього оцінювання, назва пункту тестування, короткий опис порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, дата складання заяви.
У разі надходження апеляційної заяви щодо порушення процедури уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти повинна видати
заявнику письмове підтвердження про
її отримання, здійснити вивчення викладених у ній фактів, передати заяву та
узагальнені матеріали до відповідного
регіонального центру оцінювання якості освіти.
Розгляд апеляційних заяв щодо
порушення процедури здійснюється
регламентними комісіями у триденний
строк із часу їх надходження. Рішення
регламентної комісії у вигляді витягу із
протоколу засідання надсилається заявнику відразу після його прийняття.
Апеляційна заява щодо результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(далі - апеляційна заява щодо результатів) подається особою, яка проходила
тестування, в письмовій формі на ім'я
директора Українського центру оцінювання якості освіти протягом трьох днів
із моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з відповідного
предмета. У заяві зазначається прізвище, ім'я, по батькові заявника, номер
Сертифіката, номер контактного телефону, предмет, із якого оскаржується
результат зовнішнього оцінювання,

дату складання заяви. Апеляційні заяви
щодо результатів надсилаються поштою
до Українського центру оцінювання
якості освіти.
Дата подання заяви визначається за
відтиском штемпеля відправлення на
поштовому конверті. Розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснюється апеляційною комісією, як правило, протягом десяти днів із часу її
надходження. У процесі розгляду апеляційної заяви проводяться технічна та
предметна перевірки правильності
встановлення результату зовнішнього
оцінювання.
Апеляційна комісія за наслідками
розгляду апеляційних заяв щодо результатів може прийняти такі рішення:
- відмовити в задоволенні апеляційної
заяви через недостатність підстав для
зміни результату;
- задовольнити апеляційну заяву.
У разі задоволення апеляційної заяви
щодо результатів апеляційною комісією
приймається рішення про зміну кількості балів - їх збільшення або зменшення. Рішення апеляційної комісії
надсилається заявнику у вигляді витягу
із протоколу засідання апеляційної
комісії, до якого додаються первинні
копії бланків відповідей, картка
результатів зовнішнього незалежного
оцінювання абітурієнта з певного
предмета.
Ті особи, які отримають негативне
рішення апеляційної комісії завжди
мають право вступити для навчання до
професійно-технічних навчальних закладів України на умовах передбачених
індивідуальними правилами прийому
до відповідного професійно-технічного
навчального закладу.
Головний спеціаліст
відділу
правової роботи, правової освіти
та реєстрації
нормативно - правових актів
ГУЮ у Полтавській області
Р.П. Телятник
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Триває передплата на бюлетень “Офіційний вісник України”
"Офіційний вісник України" видається
Міністерством юстиції та державним
підприємством "Українська правова
інформація" Міністерства юстиції відповідно до указу Президента України
від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про
опублікування актів законодавства в
інформаційному бюлетені "Офіційний
вісник України".
Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства
України до відома громадян.
Указом Президента України від 10
червня 1997 року № 503 "Про порядок
офіційного оприлюднення нормативноправових актів та набрання ними чинності" "Офіційному віснику України"
надано статус офіційного друкованого
видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України. На обкладинці бюлетеня зазначається дата виходу його в світ, за якою визначається дата
набрання чинності нормативно-правовими актами.
У "Офіційному віснику України"
публікуються:
- усі постанови Кабінету Міністрів
України;
- чинні міжнародні договори України;
- накази міністерств нормативноправового змісту;
- оголошення про відкриття провадження в адміністративних справах щодо
оскарження нормативно-правових актів
та резолютивні частини постанов суду
про визнання нормативно-правового
акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним;
- усі регуляторні акти, прийняті Верховною Радою України, Президентом
України, Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, іншими державними органами, центральними органами виконавчої влади, державними
спеціалізованими установами та організаціями, некомерційними самоврядними організаціями, які здійснюють
керівництво та управління окремими
видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також
їх посадовими особами;
- рішення і висновки Конституційного
Суду України разом з окремими думками суддів Конституційного Суду
України.
Відповідно до рішення колегії Міністерства юстиції України від 29 квітня
2004 року № 8 в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" публікуються рішення Європейського суду
з прав людини.
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після
включення їх до Єдиного державного

реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного
коду.
"Офіційний вісник України" є єдиним офіційним друкованим виданням, у
якому опубліковуються всі нормативноправові акти, у тому числі акти центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції.
Усі нормативно-правові акти, оголошення про відкриття провадження та
резолютивні частини постанов суду
публікуються в "Офіційному віснику
України" безоплатно для суб'єктів
нормотворення.
Основними передплатниками бюлетеня "Офіційний вісник України" є
органи юстиції, міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, їх
територіальні органи, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські,
районні державні адміністрації, підпорядковані їм підприємства, установи і
організації, бібліотеки, навчальні та
наукові заклади, юридичні особи та
громадяни.
10 років - з 1997 року по 2006 рік бюлетень виходив у світ щотижня.
Для оперативнішого доведення нормативно-правових актів до громадян та
юридичних осіб з січня 2007 року
"Офіційний вісник України" видається
двічі на тиждень, що забезпечує офіційне оприлюднення нормативно-правових
актів у найкоротший строк після їх
прийняття у встановленому порядку і
підписання.
З 23 лютого 2009 року разом із
Секретаріатом Кабінету Міністрів
України розроблено механізм та здійснюється першочергове опублікування в
"Офіційному віснику України" актів
Кабінету Міністрів України. Зазначений
механізм дає змогу здійснювати офіційне опублікування цих актів протягом 37 днів після їх надходження до Міністерства юстиції.
У 2010 році Міністерством юстиції
започатковано вихід спеціальних (термінових) випусків "Офіційного вісника
України" наступного дня після отримання актів законодавства.
Для зручності користування в
"Офіційному віснику України" двічі на
рік друкуються хронологічні покажчики до актів, опублікованих у віснику,
а також один раз на рік - алфавітнопредметний покажчик.
Відповідно до статті 3 Указу
Президента України від 13 грудня 1996
року № 1207 "Про опублікування актів
законодавства в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані вжити заходів для
забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ та організацій інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України".
Дорученням Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. від 12.07.2010 р.
№ 42125/1/1-10 зобов'язано мініс-

терства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Київську та
Севастопольську міські державні адміністрації вжити заходів для забезпечення відповідних органів державної
влади, підприємств, установ та організацій "Офіційним вісником України".
З 2003 року Міністерством юстиції у
співпраці з Українським інформаційноправовим центром запроваджено централізовану систему обліку та підтримки
нормативно-правових актів у контрольному стані шляхом випуску у світ офіційного періодичного друкованого видання у теках з роз'ємними замками
"Офіційний вісник України. Із змінами".
Тека (тверда обкладинка) розрахована на два чи три номери бюлетеня.
Перший з цих номерів надсилається
передплатникам у теці, а наступні - у
конвертах. До кожного номера бюлетеня додається комплект "Зміни", у якому знаходяться аркуші, які містять нову
редакцію частин актів чи доповнення
до актів, які були надруковані у попередніх номерах бюлетеня. Підтримання
у контрольному стані проводиться
шляхом заміни або вставки окремих
аркушів з новими редакціями актів.
Зазначене видання необхідне у роботі
міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних
органів, підпорядкованих підприємств,
установ та організацій, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерств, республіканських комітетів та
інших державних органів Автономної
Республіки Крим, обласних, районних
державних адміністрацій, їх відділів та
управлінь, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, органів
місцевого самоврядування, інших
державних органів та установ, зокрема
тих, що займаються розробкою проектів
нормативно-правових актів та міжнародних договорів, підготовкою та поданням нормативно-правових актів до
Міністерства юстиції або його територіальних управлінь на державну реєстрацію, а також судів, правоохоронних
органів, працівників юридичних служб,
органів та установ юстиції, підприємств, установ та організацій, ученихправознавців.
Передплатні індекси:
Паперовий журнал - 40433;
Електронний варіант - 48345;
У теках із роз'ємними замками - 01546;
Головний спеціаліст
відділу судової роботи,
експертного забезпечення
правосуддя
та систематизації законодавства
ГГУЮ у Полтавській області
Л.А. Чистякова

