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До 17-тої річниці Конституції України
ку суспільства і держави розпочався
якісно новий етап.
Кор.: Тетяно Михайлівно, іншими
словами, Конституція України є
основою правової системи держави?

Начальник
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Т.М. Колотілова
28 червня 2013 року українці
відзначатимуть 17-ту річницю Конституції. Що таке конституція держави,
України, і яке вона має значення в житті
звичайних громадян, сьогодні наша розмова з начальником Головного управління юстиції у Полтавській області
Колотіловою Тетяною Михайлівною.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чому конституцію називають основним законом держави?
Колотілова Т.М.:
Конститіуція (лат.
constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ
(закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та
судових органів влади, виборчу
систему, права й обов'язки держави,
суспільства та громадян. Інші закони
держави, як правило спираються на
Конституцію і повинні їй відповідати.
Першою офіційною конституцією вважається Конституція США, прийнята
1787 року. З незначними поправками
вона чинна і сьогодні.
У Європі першою офіційною конституцією вважається Конституція Польщі 1791 року, в Азії - конституція Ірану
1906 року. Перша конституція Росії
була прийнята у 1918 році. Сучасна українська історична наука першою
українською конституцією називає
конституцію гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика від 5 квітня
1710 року.
Конституція сучасної незалежної
України була ухвалена 28 червня 1996
року голосами 315 народних депутатів.
Прийняття Основного Закону нашої
держави - визначна подія в історії
України, житті нашого народу. Завершився тривалий і надзвичайно складний конституційний процес, а у розвит-

Колотілова Т.М.: Так, Конституція є
основою правової системи держави,
оскільки:
- норми Конституції мають основоположний характер для всіх суб'єктів
державно-правових відносин;
- конституційні норми - юридична база
не тільки для норм конституційного
права, але й для інших галузей права
України;
- жоден нормативний акт у державі не
має суперечити нормам Конституції;
- Конституція може бути змінена тільки
конституційним шляхом;
- жоден інший нормативний акт у
державі не може мати назву "конституція";
- для ефективної реалізації Конституції
створено особливий орган - Конституційний Суд України.
Отже, Конституція України має
надзвичайно велику юридичну цінність
як правовий акт і є основним джерелом
нашого законодавства, розрахованим на
тривалий період.
Кор.: Тетяно Михайлівно, інколи
доводиться чути таку фразу, що норми Конституції є нормами прямої дії.
Як розуміти цей вислів?
Колотілова Т.М.: Дуже просто. У
Основному Законі України наголошено
на тому, що норми Конституції є нормами прямої дії, а це означає, що звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і
громадянина гарантоване безпосередньо на підставі Конституції.
Кор.: Тетяно Михайлівно, які державні органи та посадові особи повинні
забезпечувати права й свободи людини?
Колотілова Т.М.: Конституція України
чітко визначає систему органів та осіб,
покликаних забезпечувати права й
свободи людини і громадянина. До них
належать:
- Верховна Рада України, яка виключно
законами визначає права і свободи
людини і громадянина, гарантії цих
прав та свобод (ч.1 ст. 22);
- Конституційний Суд України (ст. 147);
- Президент України як гарант прав і
свобод людини і громадянина (ст. 102);
- Кабінет Міністрів України, який має
вживати заходів щодо виконання законів (ч.2, ст. 16);
- місцеві державні адміністрації на
відповідній території (ст. 119);
- система судів загальної юрисдикції та
спеціалізованих судів (ст. 125), прокуратура, інші правоохоронні органи
України.

Окремо хочу сказати про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини. Відповідно до Закону
України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини і
громадянина та захист прав кожного на
території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної ради України з
прав людини, який у своїй діяльності
керується Конституцією та законами
України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
Кор.: Тетяно Михайлівно, які права
людини і громадянина закріплює
Конституція України?
Колотілова Т.М.: Сучасне міжнародне
співтовариство приділяє значну увагу
розвиткові та забезпеченню прав людини. Відповідно до Конституції України основне право громадянина - це його
можливість здійснювати певні дії для
задоволення своїх життєво важливих
матеріальних і духовних інтересів,
установлених державою і закріплених у
Конституції та інших нормативноправових актах.
У Конституції України (переважно в
розділі II) визначено такі групи основних прав: громадянські, політичні,
економічні, соціальні, екологічні, культурні, сімейні.
Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо можна, розкажіть детальніше про кожну
групу прав.
Колотілова Т.М.: Громадянські права це можливості людей, що характеризують їхнє фізичне та біологічне існування, задоволення матеріальних, духовних та деяких інших потреб (право
на життя; на недоторканність особи,
житла, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції; на вибір місця проживання, свободу пересування, на вільне
залишення території України та повернення будь-коли в Україну; на свободу
власної думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань;
вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію
усно, письмово та в інший спосіб на
свій вибір; на свободу світогляду і
віросповідання тощо).
Політичні права - це можливості
людини і громадянина брати участь у
громадському та державному житті,
вносити пропозиції про поліпшення
роботи державних органів, їхніх службових осіб та об'єднань громадян, критикувати вади в роботі, безпосередньо
брати участь у різних об'єднаннях громадян. До цієї групи прав можна віднести, наприклад, участь у всеукраїнському та місцевих референдумах; право
збиратися мирно, без зброї та прово-
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дити збори, мітинги, походи й демонстрації, про що завчасно сповіщати
органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування; право вибирати й бути обраним до державних органів та органів місцевого самоврядування; право мати громадянство.
Економічні права - це можливості
людини і громадянина, що характеризують їхню участь у виробництві
матеріальних благ. До них відносять:
право на приватну власність; право на
працю і вибір професії та роду трудової
діяльності; можливість вибору роду
занять і роботи за своїм покликанням;
право на професійну підготовку і
перепідготовку; право на справедливу
оплату праці; право на страйк; право на
відпочинок тощо.
Соціальні права - це можливості
людини і громадянина із забезпечення
належних соціальних умов життя. Це є:
право на охорону здоров'я; право на
житло; право на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби,
повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника та ін.;
право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім'ї (харчування, одяг,
житло).
Екологічні права - це права людини
і громадянина на безпечне екологічне
середовище. Тобто це право: на безпечне для життя і здоров'я довкілля; на
відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди і т. ін.
Культурні права - це можливості
доступу людини до духовних цінностей
свого народу (нації) та всього людства.
Це - право на освіту, на користування
досягненнями вітчизняної та світової
культури, на свободу наукової, технічної та художньої творчості, на захист
інтелектуальної власності, на використання результатів інтелектуальної,
творчої діяльності тощо.
Сімейні права - це можливості
людини і громадянина вільно розпоряджатися собою в сімейних правовідносинах. Це означає: право на невтручання в особисте й сімейне життя; на
добровільне одруження, рівні права та
обов'язки у шлюбі та сім'ї; право на
державну охорону сім'ї, материнства,
батьківства і дитинства; право на рівність дітей незалежно від походження
чи народження у шлюбі або поза
шлюбом.
Кор.: Тетяно Михайлівно, Конституція України закріплює право кожного
на правову допомогу. Чи мають органи юстиції відношення до реалізації
громадянами цього права?
Колотілова Т.М.: Так, дійсно, ст. 59
Конституції України закріплює право на
правову допомогу. Закон України "Про
безоплатну правову допомогу" передбачає надання двох видів безоплатної
правової допомоги - первинної та
вторинної.
Відповідно до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу" право на
отримання безкоштовної первинної
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правової допомоги мають громадяни
України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, біженці, тобто усі особи,
які перебувають під юрисдикцією
України.
Первинна правова допомога надається органами виконавчої влади;
місцевого самоврядування; фізичними
та юридичними особами приватного
права та спеціалізованими установами
шляхом надання консультацій і роз'яснень з правових питань та складання
заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).
У системі органів юстиції Полтавської області можна отримати безоплатну
первинну правову допомогу на базі 33
громадських приймалень, створені і
діють при управліннях юстиції, а також
у виїзних консультативних пунктах, в
роботі яких беруть участь працівники
органів юстиції. Протягом 5 місяців
2013 року у громадських приймальнях
області надано близько 2 тис. правових
консультацій, під час проведення виїзних прийомів надано близько 500
консультацій.
При місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад також діють
громадські приймальні з надання
безоплатної первинної правової допомоги та виїзні консультаційні пункти
для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської
місцевості.
Кор.: Тетяно Михайлівно, чим відрізняється вторинна правова допомога
від первинної?
Колотілова Т.М.: У Полтаві за адресою: вул. Фрунзе 37/40 створено Полтавський обласний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, який розпочав свою роботу з 1
січня 2013 року та надає на сьогодні
такі послуги:
- захист від обвинувачення;
- здійснення представництва інтересів в
судах,
- складання процесуальних документів.
На жаль, на сьогодні згідно статті
14 Закону України "Про безоплатну
правову допомогу" право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають лише окремі
категорії осіб, визначені Законом. Це:
1) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
2) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
3) підозрювані у вчиненні злочину
особи, які затримані органами дізнання
та слідства;
4) особи, до яких як запобіжний захід
обрано взяття під варту. Така допомога
надається протягом 72 годин з моменту
затримання;
5) особи, у справах яких відповідно до
положень Кримінально-процесуального
кодексу України участь захисника є
обов'язковою.
Починаючи з 2014 року поступово до
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2017 року право на безоплатну вторинну правову допомогу зможуть отримати:
1) особи, які відносяться до категорії
малозабезпечених громадян;
2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні
діти, діти, які можуть стати або стали
жертвами насильства в сім'ї;
3) особи, на яких поширюється дія
Закону України "Про біженців";
4) ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особи, які мають
особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, особи, які
належать до числа жертв нацистських
переслідувань (стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом);
5) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення
цивільної дієздатності фізичної особи
(протягом розгляду справи в суді);
6) особи, щодо яких суд розглядає
справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку
(протягом розгляду справи в суді);
7) особи, реабілітовані відповідно до
законодавства України
(стосовно
питань, пов'язаних з реабілітацією).
Кор.: Тетяно Михайлівно, ми знаємо,
що громадяни можуть отримати
правову допомогу в громадських приймальнях, створених при управліннях
юстиції. Скажіть, а як, вони
працюють?
Колотілова Т.М.: Для реалізації Закону
України "Про безоплатну правову допомогу" з 03 червня 2013 року по Полтавській області, як і по всій Україні,
запроваджений єдиний графік роботи
громадських приймалень - щовівторка
та щочетверга з 10:00 до 16:00.
До роботи в громадських приймальнях відповідно до затверджених графіків залучаються працівники Головного
управління юстиції у Полтавській області та районних, міськрайонних, міських управлінь юстиції, у тому числі
спеціалісти відділів державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційних служб, відділів державної
виконавчої служби, державні та приватні нотаріуси, а також, за умови згоди та
за поданням завідувача приймальні,
спеціалісти органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій до розгляду питань, що належать
до їх компетенції.
Кор.: Тетяно Михайлівно, однією із
форм діяльності органів юстиції та
невід'ємним засобом захисту прав і
свобод людини є діяльність органів нотаріату, які входять в структуру
Головного управління юстиції. Скажіть, будь ласка, як здійснюється
контроль за діяльністю державних
та приватних нотаріусів?
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Колотілова Т.М.: На сьогодні, штатним
розписом передбачено 64 посади
державних нотаріусів державних нотаріальних контор, з яких працює 52 державних нотаріуси, 12 - залишаються
вакантними. Ннині діють 140 приватних нотаріусів.
Основною формою контролю за
діяльністю нотаріусів є проведення
комплексних і цільових перевірок
відділом нотаріату Головного управління юстиції.
Кор.: Тетяно Михайлівно, основні
права громадян нерозривно пов'язані з
їх
обов'язками.
Які
обов'язки
Конституція України покладає на
громадян?
Колотілова Т.М.: Обов'язки є невід'ємною складовою частиною (елементом)
конституційно-правового статусу людини і громадянина. Обов'язки тісно пов'язані з правами та свободами. Це
підтверджує і закріплення прав, свобод
і обов'язків людини і громадянина в
єдиному розділі Конституції України.
Як і права людини, конституційні обов'язки людини стосуються найважливіших сфер життєдіяльності особи,
суспільства і держави.
1. Обов'язок дотримуватися Конституції
і законів України. Це один із найважливіших обов'язків людини і громадянина,
передбачений ст. 68 Конституції України. Цей обов'язок має загальне значення
і не має винятків. Він стосується всіх
осіб, які знаходяться на території
України, як громадян, так і негромадян
України. При цьому незнання законів не
є підставою і не звільняє нікого від
юридичної відповідальності при їх
невиконанні чи порушенні.
2. Обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів.
3. Обов'язок охорони культурної спадщини, відшкодовування завданих збитків, передбачений ст. 66 Конституції
України.
4. Обов'язок не заподіювати шкоди природі.
5. Обов'язок поважати честь і гідність
інших людей, не посягати на їхні права
і свободи. Цей конституційний обов'язок є найважливішою умовою дотримання законності і правопорядку в
суспільстві та державі.
6. Обов'язок набуття повної загальної
середньої освіти. Нарівні з визначенням
права кожної особи в Україні на освіту,
ст. 53 Конституції України передбачає
обов'язок кожного мати повну загальну
середню освіту. Цей обов'язок забезпечується насамперед державою та
батьками неповнолітніх дітей.
7. Обов'язок піклування про дітей та
про непрацездатних батьків передбачений у ст. 51 Конституції України.
8. Обов'язок сплати податків і зборів
вперше передбачений у ст.67 Конституції України.

Гаряча тема

Кор.: Тетяно Михайлівно, які існують
гарантії забезпечення прав, свобод і
обов'язків людини і громадянина?
Колотілова Т.М.: Дійсно, механізм
реалізації прав, свобод і обов'язків
передусім складається з гарантій їх
забезпечення. Вказані гарантії - це відповідні умови й засоби, що сприяють
реалізації кожною людиною і громадянином прав, свобод і обов'язків, закріплених Конституцією України. Вони
диференціюються на особисті, політичні, економічні, ідеологічні та юридичні.
Особисті гарантії - власні можливості людини і громадянина щодо
захисту своїх прав, свобод, законних
інтересів і обов'язків. До них відносять:
- право на захист передбачених законом
можливостей людини і громадянина в
суді, в Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, в міжнародних
судах чи відповідних міжнародних
організаціях та ін..
Під політичними гарантіями слід
розуміти політичний плюралізм і
свободу політичної діяльності, що не
заборонена законодавством і передбачена ст. 15 Конституції України,
реальне визнання народу єдиним
джерелом влади і здійснення державної
влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.
Найголовнішими економічними
гарантіями слід уважати конституційні
положення про рівність усіх форм
власності та їх захист державою (ст. 13);
справедливість і неупередженість розподілу суспільного багатства (ст. 95);
гарантування приватної власності
(ст.41) і т. ін.
До ідеологічних гарантій у більшості випадків відносять: ідеологічну
багатоманітність суспільного життя,
відсутність державної (обов'язкової)
ідеології та цензури (ст. 15); забезпечення вільного розвитку мов (ст. 10);
сприяння "консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також
розвиткові етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин
України" (ст. 11).
Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо можна, будь ласка, розкажіть більш
детальніше про юридичні гарантії
забезпечення прав, свобод і обов'язків
людини і громадянина.
Колотілова Т.М.: Юридичні гарантії це державно-правові засоби, які забезпечують здійснення та охорону прав,
свобод і обов'язків людини і громадянина. Саме вони найбільшою мірою і
складають механізм реалізації прав і
свобод людини і громадянина, елементами якого є:
- по-перше, юридичне закріплення
гарантій прав і свобод;
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- по-друге, створення широкої системи
охорони й захисту державою прав і
свобод, яка забезпечувала б їхнє реальне використання та надійний захист від
будь-яких посягань. Це вбачається у
конституційних положеннях про те, що
"права і свободи людини і громадянина
захищаються судом", "кожен має право
звертатися за захистом своїх прав до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", використовувати для
цього всі національні засоби, а також
"звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнарод-них
судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна"
(ст. 55). Завдана громадянинові матеріальна чи моральна шкода має обов'язково відшкодовуватися (ст. 56);
- по-третє, розвиток громадсько-політичної активності громадян, формування свідомого ставлення до використання прав і свобод, підвищення рівня
правової культури. Першочерговим
напрямком діяльності в цьому аспекті е
необхідність навчити громадян України
боронити й захищати свої права.
- по-четверте, активізація діяльності
об'єднань громадян, які сприяють охороні й захистові прав і свобод. З формуванням в Україні громадянського
суспільства зростає кількість недержавних правозахисник органів, якісно
поліпшується їхня діяльність;
- по-п'яте, державний і громадський
контроль за станом забезпечення прав,
свобод і обов'язків. Державний контроль у вказаній сфері покладається
майже на всі державні органи.
Кор.: Тетяно Михайлівно, як Ви вважаєте, процес законодавчого регулювання прав, свобод і обов'язків людини і громадянина можна вважати
завершеним, чи він ще буде тривати?
Колотілова Т.М.: Оцінюючи в цілому
комплекс прав, свобод та обов'язків
людини і громадянина України, переконуємося, що він відповідає положенням
міжнародних правових актів. Усе вищесказане дає підстави стверджувати, що
в Україні на основі прийнятої в 1996
році Конституції відбувається перебудова всієї правової системи, і орієнтиром такої реформи мають стати права, свободи та обов'язки людини і
громадянина, процес їх реального забезпечення і здійснення. Держава з
усіма її владними органами повинна
стати головним гарантом забезпечення
цих прав, свобод і обов'язків, а водночас
сама має реформуватись, оскільки
побудову правової держави слід
розпочинати із забезпечення прав
людини і громадянина.
Конституція України створила
принципово нову та якіснішу модель
механізму реалізації прав, свобод і
обов'язків людини і громадянина, але
цей процес ніколи не може вважатися
закінченим.
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17 річниця Дня Конституції України
28 червня 2013 року Україна відзначає 17 річницю прийняття Конституції
України. З нагоди відзначення цієї дати
хотілося б переглянути історію створення та подальший шлях існування
нашого Основного Закону. Як відомо,
Конституція України - Основний закон,
що визначає її державний та суспільний
лад, правову систему, проголошує й
закріплює основні права та обов'язки
громадян, окреслює компетенції й
повноваження законодавчої, виконавчої
та судової влади.
У лютому 1996 року Верховній Раді
було створено спеціальну депутатську
комісію на чолі з депутатом М. Сиротою, яка, долаючи величезні труднощі,
узгоджуючи думки різних фракцій,
партій і течій по кожній суперечливій
статті Конституції, винесла узгоджений
проект нової Конституції на затвердження.
Дискусії відбувалися з таких питань:
-про розподіл повноважень між гілками
влади;
-проблема приватної власності;
-державна символіка;
-статус російської мови;
-статус Криму.
В ніч на 28 червня 1996 року

Верховна Рада на 5-й сесії 2-го скликання прийняла Конституцію України
(проголосувало 315 депутатів). Відтоді
цей день відзначається як державне
свято. Слід зазначити, що прийняття
Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил,
тому її можна розглянути як запоруку
майбутньої злагоди в нашому суспільстві, гарантією його розвитку на засадах
забезпечення врівноваженості різних
соціальних верств та політичних течій
за умови неодмінного визначення
непорушності політичного суверенітету
нашої держави. Вона є надзвичайно
важливим політично - правовим документом довгострокової дії, яким збагатилося наша держава, підвалинами не
лише сучасних, а й майбутніх перетворень у суспільстві, основою його
консолідації. Одночасно хотілося звернути увагу, що в ній містяться окремі
моральні орієнтири соціальної справедливості. Нова Конституція України
відображає тенденції і закономірності
розвитку світового конституціоналізму.
Найважливішими з таких тенденцій є:
цілеспрямоване регулювання й перебудова внутрішньодержавних і міжнародних відносин; загальна демократиза-

ція конституції, політичних режимів,
правового статусу особи виборчого
права; закріплення основних характеристик правової держави; впровадження ідей парламентаризму; запозичення досвіду конституційного будівництва інших країн; орієнтація на
людину і загальнолюдські цінності;
правове зміцнення основ громадянського суспільства, розвиток механізмів
узгодження інтересів різноманітних
соціальних, національних, мовних і
релігійних груп; посилення виховної,
морально - етнічної ролі конституції;
розширення масштабів і сфер конституційного регулювання тощо.
Крім політичного значення Конституція України має надзвичайно велику
юридичну цінність як правовий акт.
Перш за все, це основний Закон держави, який має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі і
повинні відповідати їй. Але це значить,
що Конституція є основним джерелом
нашого законодавства, та розрахована
на тривалий період.
Начальник
Лохвицького РУЮ
В.І. Кролівець

Конституційне право громадян на інформацію
Право на інформацію, що закріплюється Конституцією України гарантується та реалізується багатьма законами
України та нормативно-правовими
актами. Так, за Цивільним кодексом України та Законом України "Про інформацію" інформацією є будь-які відомості та (або) дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або бути
відображені в електронному вигляді.
Зміст права на інформацію включає:
-вільне одержання - набуття, придбання, накопичення інформації громадянами, юридичними особами або державою відповідно до чинного законодавства України;
- використання - задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних
осіб і держави;
- поширення - розповсюдження, обнародування, реалізацію інформації у
встановленому законом порядку;
- зберігання - означає забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв;
- захист - сукупність методів і засобів,
що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за
умов впливу на неї загроз природного
або штучного характеру, реалізація яких
може призвести до завдання шко-ди
власникам і користувачам інфор-мації.
У процесі реалізації права на інформацію громадяни не можуть порушувати громадські, політичні, економічні,
соціальні, духовні, екологічні та інші
права, свободи і законні інтереси інших
громадян, права та інтереси юридичних
осіб. Необхідно зазначити, що право на
інформацію може бути обмежене
законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації,

одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
На реалізацію конституційних положень щодо права на інформацію прийнято Закон України "Про доступ до
публічної інформації", який спрямований на забезпечення прозорості та
відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації
права кожного на доступ до публічної
інформації. За ст. 1 цього Закону публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами
та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим
Законом. Гарантія доступу до інформації про особу закріплена у ч. 1 ст. 10
Закону, за якою кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації,
але до початку її використання, які
відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони
використовуються, передаються чи
поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка
збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної,
неповної, застарілої інформації про
себе, знищення інформації про себе,
збирання, використання чи зберігання
якої здійснюється з порушенням вимог
закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з
інформацією про інших осіб, якщо це
необхідно для реалізації та захисту прав
та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Варто зазначити, що забезпечення
доступу до публічної інформації організація роботи з розгляду звернень,
особистого прийому громадян, є одним
із пріоритетних напрямів роботи Міністерства юстиції України, що забезпечує
реалізацію конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.
З метою регулювання правових відносин, пов'язаних із захистом і обробкою
персональних даних, захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в
особисте життя, обробки персональних
даних прийнято Закон України "Про
захист персональних даних".
Даний Закон конкретизує та закріплює
положення статті 32 Конституції України: "Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та
прав людини.
Кожний громадянин має право
знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
установах і організаціях з відомостями
про себе, які не є державною або іншою
захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист
права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім'ї
та права вимагати вилучення будь-якої
інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням,
використанням та поширенням такої
недостовірної інформації".
Начальник
Хорольського РУЮ
Л.В. Власенко
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Закріплені Конституцією України
зобов'язання по утриманню дітей та батьків
Відповідно до ст. 51 Конституції України, батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти
зобов'язані піклуватися про своїх
непрацездатних батьків.
Сімейний кодекс України (далі - СК
України) врегульовує питання, пов'язані
з обов'язком матері, батька утримувати
дитину та обов'язком повнолітніх дочки, сина утримувати батьків.
Права та обов'язки матері, батька і
дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним
органом реєстрації актів цивільного
стану.
Право дитини на утримання від своїх
батьків має самостійний характер і не
залежить від існування формально
закріпленого зв'язку між останніми.
Обов'язок батьків з утримання своїх
дітей виникає незалежно від факту
реєстрації шлюбу, наявності між ними
фактичних шлюбних відносин або
спільного проживання. Батьки зобов'язані утримувати своїх дітей незалежно від того, перебувають вони в шлюбі
чи шлюб між ними розірвано. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав й обов'язків батьків і дитини,
що народилася у цьому шлюбі.
Обов'язок з утримання дітей покладається законом рівною мірою на обох
батьків. У СК України ідея юридичної
рівності учасників сімейних відносин
знайшла яскраве втілення в різних аспектах. Зокрема у ньому послідовно
провадиться принцип рівності прав й
обов'язків матері й батька з утримання
дитини.
Дитина може набути повний обсяг
дієздатності в результаті укладення
шлюбу, народження дитини. Однак
навіть набуття повної цивільної дієздатності в переважній більшості випадків
не гарантує повної майнової самостійності неповнолітніх батьків. Тому в СК
України передбачені норми, що закріплюють субсидіарний обов'язок баби й
діда з утримання своїх малолітніх, неповнолітніх онуків, якщо батьки не
можуть з поважних причин надавати їм
належного утримання, за умови, що
баба, дід можуть надавати матеріальну
допомогу. Якщо батьки дитини або
один з них є неповнолітніми, баба, дід
дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, зобов'язані надавати йому
допомогу в здійсненні ним батьківських
прав і виконанні батьківських обов'язків.
Обов'язок батьків утримувати свою
дитину не пов'язаний з обов'язком дитини утримувати своїх батьків.
Надання батьком утримання дитині
не створює для неї жодного обов'язку
стосовно батька. Обов'язок повнолітніх
дочки, сина утримувати непрацездатних
і нужденних у матеріальній допомозі
батьків виникає самостійно. Його виникнення не пов'язане з виконанням
батьками обов'язку з утримання дитини.
Так, звільнення батьків від обов'язку
утримувати дитину не звільняє її в
майбутньому від утримання батьків при

настанні передбачених законом підстав.
Таким чином, навіть якщо батьки з
підстав, передбачених законом, не сплачували аліменти на дитину, вона зобов'язана утримувати своїх батьків. Проте
закон містить й інші правила. Так, не
виникає обов'язку з утримання батьків у
дитини, щодо якої вони були позбавлені
батьківських прав (ч. 2 ст. 202 СК України), однак самі батьки й після позбавлення їх батьківських прав не звільняються від обов'язку утримувати дитину
(ч. 2 ст. 166 СК України). Також відповідно до ст. 204 СК України діти можуть
бути звільнені судом від обов'язку з
утримання батьків, якщо буде встановлено, що останні ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків (ч. 1
ст. 204 СК України).
Правовідносини батьків та дітей з
утримання мають самостійні підстави
їх виникнення та припинення, їх існування не залежить одне від одного.
На підтвердження цієї тези можна
надати наступні аргументи.
1. Обов'язок повнолітніх дочки, сина
утримувати батьків може взагалі не
виникнути у випадку смерті батьків до
настання їхньої непрацездатності й
нужденності.
2. Обов'язок повнолітніх дочки, сина
утримувати батьків не виникає, якщо
батьки не мають потреби в матеріальній
допомозі.
3. Розмір аліментів в зобов'язаннях з
утримання дітей і непрацездатних батьків не є взаємозалежним і визначається
судом з урахуванням передбачених законом обставин в кожному конкретному
випадку індивідуально.
4. Батьки можуть добровільно відмовитися від здійснення права на утримання навіть за наявності передбачених
законом підстав. Це не виключено у випадку, якщо діти не мають достатнього
доходу для власного життєзабезпечення. Адже обов'язок повнолітніх дочки,
сина утримувати непрацездатних батьків виникає незалежно від того, чи можуть діти надавати матеріальну допомогу.
Обов'язок батьків утримувати своїх
дітей носить строковий характер. Його
існування завжди обмежене певними
часовими рамками, а виникнення й
припинення пов'язане з конкретним
моментом у часі. Такий обов'язок виникає з моменту народження дитини й
припиняється, як правило, з досягненням нею повноліття. Обов'язок батьків з утримання своїх дітей припиняється з підстав, що передбачені в
законі, до досягнення дитиною повноліття.
Обов'язок батьків з утримання своїх
дітей припиняється у випадку смерті
(оголошення померлими) батька або
дитини. Перехід відповідного права або
обов'язку до спадкоємців (правонаступництво) не допускається законом, оскільки не відповідає самій суті зобов'язання з утримання. Право на аліменти
не входить до складу спадщини як нерозривно пов'язане з особою спадко-

давця.
У випадку визнання одного (обох) з
батьків безвісно відсутнім обов'язок з
утримання дітей не припиняється. На
підставі рішення суду про визнання
фізичної особи безвісно відсутньою
нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та
встановлює над ним опіку. Опікун над
майном фізичної особи, яка визнана
безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме,
погашає за рахунок її майна борги,
управляє цим майном в її інтересах. За
заявою заінтересованої особи опікун
надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вона за законом зобов'язана утримувати. Таким чином,
опікун над майном того з батьків, якого
визнано безвісно відсутнім, виконує
обов'язок з утримання його дитини.
Обов'язок батьків утримувати своїх
дітей припиняється у випадку їхнього
усиновлення (удочеріння). З моменту
здійснення усиновлення припиняються
особисті та майнові права і обов'язки
між батьками та особою, яка усиновлена. Усиновлення надає усиновлювачеві
права і накладає на нього обов'язки
щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо
дитини. Іншими словами, усиновлювачі
прирівнюються в правах і обов'язках до
батьків. Тому у випадку, якщо аліменти
на дитину стягувалися в судовому
порядку, рішення суду про всиновлення,
що набрало чинності, є непорушною
підставою для припинення виплати
аліментів. При усиновленні дитини однією особою батьківські права й обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо
усиновлювачем є жінка. Якщо при всиновленні дитини права й обов'язки були
збережені за одним з батьків, його обов'язок з утримання дитини не припиняється.
Слід особливо підкреслити, що позбавлення батьківських прав не є підставою для припинення зобов'язання з
утримання між батьками та дітьми.
Відповідно до ч. 2 ст. 166 СК України
особа, позбавлена батьківських прав, не
звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Крім того, суд на вимогу
позивача або за власною ініціативою
одночасно з позбавленням батьківських
прав може вирішити питання про
стягнення аліментів на дитину.
У випадку влаштування дитини до
закладу охорони здоров'я, навчального
закладу або іншого закладу обов'язок
батьків щодо її утримання не припиняється. Відповідно до ч. 1 ст. 193 СК України на користь того з батьків, з ким
проживала дитина до влаштування у
відповідний заклад, Триває стягнення
аліментів на дитину, за умови, що вони
витрачаються за цільовим призначенням.
Начальник
Оржицького РУЮ
Н.В. Шульга
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Право на безоплатне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів
та інших окремих категорій населення технічними засобами
Механізм забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих
категорій населення визначений постановою Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 321.
До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди,
діти-інваліди та інші окремі категорії
населення через органи праці та соціального захисту населення належать:
- протезно-ортопедичні вироби, в тому
числі ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої
рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування,
спілкування та обміну інформацією.
Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Зазначеними
засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком
до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі - діти віком
до 18 років).
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани
державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх
кінцівок, спеціальними засобами для
самообслуговування та догляду, які є
обов'язковими для застосування у разі
забезпечення такими протезами.
Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз,
ліфами для їх кріплення, ортезами на
верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.
Особи похилого віку забезпечуються
протезами верхніх та нижніх кінцівок,
спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.
Інваліди, діти-інваліди, діти віком до
18 років, а також ветерани військової
служби, ветерани органів внутрішніх
справ і ветерани державної пожежної
охорони, особи похилого віку, жінки
після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз (далі - інші особи)
мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про охорону
дитинства", "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
"Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про реабілітацію
інвалідів в Україні", "Про загальну

середню освіту" і "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в
Україні".
Інваліди, діти-інваліди, інші особи
забезпечуються технічними та іншими
засобами реабілітації без права їх
продажу, дарування і передачі протягом
строку, на який видається такий засіб.
Технічні та інші засоби реабілітації,
призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших
осіб за рахунок коштів державного
бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які
відповідають кваліфікаційним вимогам,
установленим Мінсоцполітики (далі підприємства).
Медичні показання до забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:
- інвалідів - медико-соціальні експертні
комісії (далі - МСЕК) з оформленням
індивідуальної програми;
- дітей-інвалідів та інших осіб - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі ЛКК) або клініки Українського науководослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності з оформленням відповідного висновку;
- інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення
кріслами колісними з електричним
приводом) - медико-соціальні експертні
комісії з оформленням відповідного
висновку.
Підставою для забезпечення інвалідів
по слуху мобільними телефонами є
висновок МСЕК про інвалідність по
слуху.
Підставою для забезпечення інвалідів
I і II групи по зору годинниками та
магнітофонами є висновок МСЕК про
інвалідність по зору.
Підставою для забезпечення диктофонами інвалідів I і II групи по зору з
числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
і професійно-технічних навчальних
закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та
їх заступників є висновок МСЕК про
інвалідність по зору та рішення комісії
головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій за участю представника
УТОС.
Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору,
які є постійними відвідувачами бібліотеки.
Ортопедичними ліжками та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди з числа
постійно лежачих, що підтверджується
відповідним записом в індивідуальній
програмі чи висновком ЛКК. Інваліди

та діти-інваліди, які забезпечуються
протипролежневими матрацами, не забезпечуються
протипролежневими
подушками.
Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово - інваліди та жінки після мастектомії, з
вродженими вадами молочних залоз у
разі первинного протезування.
Інвалід, дитина-інвалід, інша особа,
їх законні представники можуть відмовитися шляхом подання письмової
заяви від технічного та іншого засобів
реабілітації, які у такому разі видаються
наступним за списком інваліду, дитиніінваліду, іншій особі, що перебувають
на обліку та потребують таких засобів.
У разі відсутності зазначеної заяви
складається акт про відмову.
Інвалід, дитина-інвалід, інша особа,
які відмовилися від технічного та іншого засобів реабілітації, знімаються з
обліку на строк експлуатації відповідного засобу у разі відсутності документа, що підтверджує їх перебування в
закладах охорони здоров'я, за межами
регіону, в якому вони проживають, та
причини, передбаченої абзацом четвертим цього пункту.
У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх
законними представниками неякісного
технічного та іншого засобів реабілітації спеціаліст місцевого органу праці
та соціального захисту населення чи
сервісного центру із забезпечення інвалідів зазначеними засобами та їх технічного обслуговування (далі - сервісний
центр) складає акт про непридатність до
експлуатації або неналежну якість
відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило
його поставку, а інваліду, дитиніінваліду, іншій особі видається інший
засіб за рахунок підприємства.
У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи такий засіб видається
наступному за списком інваліду, дитиніінваліду, іншій особі, що перебувають
на обліку та потребують такого засобу.
Облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі облік), ведуть місцеві органи праці та
соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання
осіб.
Для взяття на облік інвалід, дитинаінвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу
праці та соціального захисту населення
заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Разом із заявою про взяття на облік
пред'являються такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження
(для дітей віком до 16 років);
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- висновок МСЕК про встановлення
інвалідності для інвалідів (для дітейінвалідів - висновок ЛКК) у разі, коли
особа вперше звертається до місцевих
органів праці та соціального захисту
населення або змінюється група і
причина інвалідності;
- індивідуальна програма (для
інваліда та дитини-інваліда) або
висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
- посвідчення про взяття на облік (для
бездомних осіб);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або копія
сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права
здійснювати будь-які платежі за
серією та номером паспорта (для осіб,
які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті);
- довідка про реєстрацію місця
проживання для дітей, у тому числі
дітей-інвалідів, віком до 16 років, та
осіб, паспорти яких не містять
відомостей про реєстрацію місця
проживання (крім бездомних осіб);
- посвідчення, яке підтверджує право
особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної
пожежної охорони).
Законний представник інваліда,
дитини-інваліда, іншої особи подає
документи, що підтверджують його
особу та повноваження.
Взяття на облік інвалідів, дітейінвалідів, інших осіб, які перебувають
на повному державному утриманні,
під вартою або у місцях позбавлення
волі, закладах соціального захисту
для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, здійснюється на
підставі зазначених документів за
зверненням керівника відповідного
закладу (установи) до місцевих органів праці та соціального захисту
населення.
Місцевий орган праці та соціального захисту населення:
- формує особову справу інваліда,
дитини-інваліда, іншої особи щодо
забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації (далі - особова
справа);
- заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - картка);
- вносить особисті дані інваліда, ди-

тини-інваліда, іншої особи до банку
даних;
- видає інваліду, дитині-інваліду,
іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації у разі,
коли:
- інвалід, дитина-інвалід, інша особа
або їх законний представник вперше
звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
- інвалід, дитина-інвалід, інша особа
або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби
реабілітації;
- формує електронне направлення у
банку даних (у разі повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда,
іншої особи технічними та іншими
засобами реабілітації) з урахуванням
строків їх експлуатації або медичних
висновків (далі - електронне направлення);
- інформує інвалідів, дітей-інвалідів,
інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони
можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
Направлення, видані органами
праці та соціального захисту населення інвалідам, дітям-інвалідам, іншим
особам з ампутаційними куксами,
вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок,
жінкам після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз,
діють довічно.
Направлення для осіб з іншою
патологією діє протягом строку,
визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК.
Днем звернення за технічними та
іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про
взяття на облік разом з документами.
Якщо заява про взяття на облік разом
із зазначеними документами надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому
штемпелі дата відправлення.
У разі коли до заяви про взяття на
облік додаються не всі документи,
місцевий орган праці та соціального
захисту населення повідомляє у триденний строк інвалідові, дитиніінваліду, іншій особі або їх законному
представнику про документи, які
необхідно подати додатково. У такому
разі днем звернення вважається
зазначена на поштовому штемпелі
дата відправлення документів, що
подаються додатково.
Начальник
відділу правової роботи, правової
освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
О.М. Давиденко

Конституційні права і свободи
Людини і громадянина
Права людини - це права, нерозривно
пов'язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах,
право на повагу людської гідності, на опір
пригнобленню.
Ці права невід'ємні, інакше кажучи заборонено будь-яке посягання на ці права.
Права людини можуть бути обмежені лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту прав іншої людини. Права людини
невідчужувані, іншими словами, людина
сама не має права від них відмовитися, бо
без цих прав вона вже не є людиною. Права
людини належать кожному індивіду, незалежно від належності до громадянства тієї
або іншої країни, расової або національної
приналежності. Кожна людина є носієм
природних, породжених самою природою
людини, прав.
Визнання і захист прав людини - головний обов'язок держави. Держава жодною
мірою не наділяє індивіда правами, вона
лише повинна визнати їх існування. Прийнявши Конституцію, Українська держава
визнала і взяла під свій захист невід'ємні,
невідчужувані права людини.
Усі права і свободи можна поділити на
особисті, політичні, соціально-економічні
та культурні.
Особисті права та свободи є невідчужуваними і належать кожній людині від
природи, в силу того, що вона народилася
людською істотою. До цих прав згідно з
Конституцією належать: право на життя
(ст. 27), право на повагу гідності (ст. 28),
право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на недоторканність
житла (ст. 30), право на таємницю листування, телефонних розмов та кореспонденції (ст. 31), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32), право на
свободу пересування та вільний вибір місця проживання (ст. 33). Ці права належать
всім людям, що на законних підставах
знаходяться на території України, незалежно від того, є вони громадянами України,
іноземцями чи особами без громадянства.
Політичні права і свободи відображають
міру можливої поведінки суб'єкта у сфері
управління державою, політики і залежать
від правового статусу особи. В основному,
політичними правами користуються лише
громадяни України. До політичних прав і
свобод Конституція України відносить:
право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати та бу-
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ти обраним до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування
(ст. 38), право направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення або
особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів (ст. 40), право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські
організації (ст. 36), право збиратися
мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи і де-монстрації (ст. 39)
тощо.
Соціально-економічні права і свободи
характеризують їх суб'єктів як учасників
економічних, майнових відносин, відносин власності. До них згідно з Конституцією належать: право приватної власності (ст. 41), право на підприємницьку
діяльність (ст. 42), право громадян на
користування об'єктами виключної власності народу України, державної та
комунальної власності (статті 13, 41),
право на працю (ст. 43), право на страйк
(ст. 44), право на відпочинок (ст. 45),
право на соціальний захист (ст. 46),
право на житло (ст. 47), право на
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49), право на безпечне довкілля (ст. 50) тощо.
Культурні або духовні права є мірою
дозволеної поведінки особи в духовній,
культурній, ідеологічній сфері. Згідно з
Конституцією України до них належать
право на освіту (ст. 53), право на свободу
літературної, художньої, наукової та
технічної творчості (ст. 54), право на
результати інтелектуальної, творчої
діяльності (ст. 54) тощо.
Конституція встановила також правові та інституційні гарантії прав і свобод.
До правових гарантій належать невідчужуваність і непорушність прав і свобод, право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної
влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, право на правову допомогу
тощо.
До інституційних гарантій належать,
насамперед, суди, а також Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет
Міністрів та місцеві державні адміністрації, Уповноважений Верховної Ради з
прав людини, прокуратура, адвокатура
та деякі інші, в тому числі міжнародноправові установи.
Провідний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Я.В. Штепа
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Соціальний захист
та права дітей-інвалідів в Україні
Відповідно до Закону України "Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам",
право на державну соціальну допомогу
мають інваліди з дитинства і дітиінваліди віком до 18 років.
Група інвалідності, строк, на який
встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної
експертизи згідно із законодавством
України з одночасним роз'ясненням
інвалідам з дитинства їх права на
державну соціальну допомогу. Дітямінвалідам група інвалідності до 18
років не встановлюється. Вона встановлюється інвалідам з дитинства
старше 18 років. Згідно із статтею 4
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
діяльність держави щодо інвалідів
виявляється у створенні, економічних,правових соціально-побутових і
соціальних умов для задоволення їх
потреб у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, посильній
трудовій та громадській діяльності.
Соціальний захист інвалідів з боку
держави полягає у наданні грошової
допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у
встановленні опіки або стороннього
догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського
транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інвалідів.
Законом України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" встановлюється, що на дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається
на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони
здоров'я України, але не більш як по
місяць досягнення дитиною-інвалідом
18-річного віку. Надбавка на догляд за
дитиною-інвалідом установлюється в
розмірі: на дитину-інваліда віком до 6
років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на
дитину-інваліда віком від 6 до 18 років
- 50 відсотків прожиткового мінімуму
для дітей віком від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається
одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і
фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиноюінвалідом призначається незалежно від
факту роботи. Відповідно до Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" дошкільне
виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних
дошкільних та навчальних закладах.
Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і методів професій-

ної підготовки провадиться згідно з
висновками медико-соціальної експертизи. При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів
поряд із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання.
Обдаровані діти-інваліди мають
право на безплатне навчання музики,
образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах. За інших рівних умов переважне право на
зарахування до вищих навчальних
закладів I - IV рівнів акредитації та
професійно-технічних
навчальних
закладів мають інваліди. Під час навчання зазначеним категоріям громадян
стипендія та призначена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі Інваліди та
сім'ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому
чинним законодавством.
Місцеві органи державної влади
зобов'язані забезпечувати інвалідам
необхідні умови для вільного доступу і
користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання
спеціального спортивного інвентарю.
Інваліди користуються переліченими
послугами безплатно або на пільгових
умовах згідно з рішеннями органів
місцевого самоврядування за участю
громадських організацій інвалідів.
Стаття 38 визначає пільги з соціальнопобутового і медичного обслуговування.
Діти-інваліди за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. Пільгові умови транспортного обслуговування дітей-інвалідів передбачено ст. 381. Діти-інваліди та особи, які їх супроводжують
(не більше одного супроводжуючого),
мають право на безплатний проїзд у
пасажирському міському транспорті
(крім метрополітену і таксі), а також
всіма видами приміського транспорту.
Діти-інваліди по зору і з ураженням
опорно-рухового апарату та особи, які
їх супроводжують (не більше одного
супроводжуючого), мають право на
безплатний проїзд також у метро.
Діти-інваліди та особи, які їх супроводжують (не більше однієї особи,
яка супроводжує дитину-інваліда),
мають право на 50-відсоткову знижку
вартості проїзду на внутрішніх лініях
(маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного
транспорту в період з 1 жовтня по 15
травня.
Начальник
Новосанжарського РУЮ
Ю.С. Лисенко
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Забезпечення житлових прав дітей
Стаття 47 Конституції України гарантує кожному право на житло. Держава
створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло,
придбати його у власність або взяти в
оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для
них плату відповідно до закону. Ніхто не
може бути примусово позбавлений житла
інакше як на підставі закону за рішенням
суду. Статтею 24 Конституції встановлено
всі громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом. Таким чином, державою гарантовано захист прав усіх громадян. Громадянство України набувається з народження. Діти - це особлива категорія громадян,
які потребують підвищеної уваги, а забезпечення прав яких потребує додаткових гарантій від держави, так як вони
не можуть повною мірою здійснювати
самостійно захист своїх прав,а особливо
діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.
Держава забезпечує право дитини на
проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають
шкоди її фізичному та розумовому
розвитку.
Діти - члени сім'ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням
нарівні з власником або наймачем.
Органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав
дітей при відчуженні жилих приміщень
та купівлі нового житла.
Відповідно до статті 39 Житлового
кодексу України діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування,які
досягли 16 років, а також особи з їх числа
беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов,
за місцем їх походження або проживання
до влаштування в сім'ї громадян, заклади
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника,
прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі
відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення, забезпечуються позачергово
впорядкованим житлом, в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України.
Дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших
соціальних установах, після досягнення
повноліття, у разі якщо за висновком ме-

дико-соціальної експертизи вони можуть
здійснювати самообслуговування і вести
самостійний спосіб життя, забезпечуються житлом у порядку, встановленому
статтею 33 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів".
Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" у разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, під опіку чи
піклування, влаштування в будинки
дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та
прийомні сім'ї жиле приміщення, в якому
вони проживали, зберігається за дітьми
протягом усього часу перебування їх в
цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного
типу, прийомній сім'ї незалежно від того,
чи проживають у жилому приміщенні, з
якого вибули діти, інші члени сім'ї. Жиле
приміщення, яке зберігається за дітьми,
може бути передано в оренду іншим
громадянам на строк до повернення дітей
із зазначених закладів, від опікунів чи
піклувальників, з прийомної сім'ї чи
дитячого будинку сімейного типу. Порядок збереження і передачі в оренду
жилого приміщення та іншого майна
дитини затверджується Кабінетом Міністрів України. Ці питання врегульовані
Постановою Кабінету міністрів України
від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини".
Держава забезпечує дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до
передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, щоб вони мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх у
ці приміщення і повернення їм майна, що
знаходилося в цих приміщеннях на день
передачі дітей під опіку чи піклування,
влаштування в дитячі будинки сімейного
типу, прийомні сім'ї, заклади для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під
опіку чи піклування, влаштування в
дитячі будинки сімейного типу, прийомні
сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, не
мали впорядкованого житла або вселення
яких у приміщення, що зберігалося за
ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження або з інших поважних причин, що унеможливлюють проживання там цих дітей, забезпечуються
позачергово впорядкованим житлом за
місцем їх походження або проживання до
влаштування в сім'ї громадян, відповідні
заклади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Начальник
Полтавського управління юстиції
М.Ю. Попова
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Які пільги
зі сплати
земельного
податку
для ветеранів війни?
Ветеранам війни надаються
пільги по сплаті земельного податку на одну земельну ділянку
кожного виду в межах норм, установлених Земельним кодексом, а
саме:
- для ведення особистого селянського господарства - не більше ніж
2 га; для садівництва - не більше
ніж 0,12 га; для будівництва й
обслуговування житлового будинку, господарських будинків і споруджень (присадибна ділянка) у
селах - не більше ніж 0,25 га, у
селищах - не більше ніж 0,15 га; у
містах - не більше ніж 0,10 га; для
індивідуального дачного будівництва - не більше ніж 0,10; для
будівництва індивідуальних гаражів - не більше ніж 0,01 га.
Слід зазначити, що якщо ветеран війни має декілька земельних
ділянок, то він звільняється від
сплати земельного податку лише
за одну ділянку щодо кожного
виду користування.

Якими пільгами зі сплати
податку з власників
транспортних засобів та
інших самохідних машин
і механізмів мають право
користуватися ветерани
війни?
Ветерани війни - власники
транспортного засобу звільняються від сплати транспортного податку щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом
циліндрів двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна
до 750 квадратних сантиметрів, чи
одного човна моторного або катера
(крім спортивного) з довжиною
корпусу до 7,5 метра.
Начальник
Миргородського МУЮ
В.М. Поцяпун
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Пільги багатодітним сім'ям та дітям з багатодітних сімей
Законом України " Про охорону
дитинства" визначено, що Багатодітна
сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі
кожного з подружжя, або один батько
(одна мати), який (яка) проживає разом
з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної
сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання
у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
- до закінчення навчальних закладів,
але не довше ніж до досягнення ними
23 років;
Статтею 5 вказаного Закону передбачено організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних
навчальних закладах і організацію пільгового проїзду міським пасажирським
транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей
з неповних та багатодітних сімей, що
навчаються в професійно-технічних
навчальних закладах;
З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у
сім'ях держава надає батькам або особам, які їх замінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими законами України.
Сім'ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надаються пільгові довгострокові
кредити на придбання житла, предметів довгострокового користування та
житлове будівництво.
Законом України "Про охорону дитинства" встановлено, що
Багатодітним сім'ям надаються такі
пільги:
1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата)
в межах норм, передбачених чинним
законодавством (21 кв. метр загальної
площі житла на кожного члена сім'ї,
який постійно проживає в жилому
приміщенні (будинку), та додатково
10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за
користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових
потреб у межах норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається
знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який
постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв.
метра на сім'ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах
норм, визначених законодавством, у
разі якщо відповідні будинки не мають
центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном
встановлюється у розмірі 50 відсотків
від затверджених тарифів.
Пільги щодо плати за користування
житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива,
передбачені вищезазначеними пунктами 1-3 , надаються багатодітним сім'ям
незалежно від виду житла та форми
власності на нього.
Дітям з багатодітних сімей надаються
такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із
залученням необхідних спеціалістів, а
також компенсація витрат на зубопротезування;
3) першочергове обслуговування в
лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова
госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту
(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і
водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця
проживання;
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до

Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" .
Крім цього держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та
комунальних професійно-технічних,
вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим
категоріям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з
багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, за умови наявності
у них достатнього рівня підготовки.
Діти з багатодітних сімей, у складі
яких є п'ятеро і більше дітей, а також
особи віком від 18 до 23 років із таких
сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах
державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови,
що певний освітньо-кваліфікаційний
рівень вони здобувають вперше.
Батькам і дітям з багатодітних сімей
видаються відповідні посвідчення.
Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для того щоб отримати посвідчення
батьки (мати чи батько) особисто звертаються до служби у справах дітей при
наявності таких документів:
1. Довідка про склад сім'ї (оригінал);
2. Копії сторінок паспорта батька та
матері з даними про прізвище, ім'я по
батькові, дату його видачі, місце реєстрації (в наявності мати оригінал);
3. Копії та оригінали свідоцтв про народження дітей;
4. Копія та оригінал свідоцтва про
шлюб;
5. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення
структурним підрозділом не видавалися
(у разі реєстрації батьків за різним
місцем проживання);
6. Довідка з навчального закладу про те,
що дитина дійсно навчається на денній
формі навчання в навчальному закладі
(довідка поновлюється через кожні пів
року і надається в оригіналі);
7. Фотокартки 30 на 40 мм по 2 шт.
чоловіка, дружини, дітей віком від 6-ти
років
Начальник
Кобеляцького РУЮ
Н.А. Коваленко

Взаємозалежність і співвідношення
громадянського суспільства і правової держави
Громадянське суспільство - це, поперше асоціація людей у який кожна
людина вільна як така, що володіє
невідчужуваними правами, рівноправна
з іншими членами суспільства, самостійна у виборі правового стану (громадянство, іноземного громадянства,
відсутність громадянства), по-друге,
недержавні (інституціоналізовані в
об'єднання громадян) асоціації людей

по соціальній, етнічній, релігійній і
іншим належностям, політичним,
професійним і ін. інтересам, що, потретє формуються на цих основах
суспільні (недержавні) відносини, що
розвиваються і функціонують на
самоуправлінських засадах, самопрояві
волі й інтересів окремих індивідів, їхніх
угрупувань, діючих у вільному від
державно-правового впливу просторі

суспільства.
Становлення і функціонування громадянського суспільства у недержавній
сфері суспільних відносин не означає
його ізольованості від державно-правових інститутів, організаційної діяльності державних органів і організацій
правових засобів впливу на діяльність
організацій і поводження людей у
системі громадянського суспільства.

25 червня 2013 року

Правові аспекти

Правовий вісник

13
При цьому використовуються різні
державно-правові засоби: законодавчі
акти, правові відносини, що складаються в зв'язку з правовим регулюванням поводження людей, організацією, реорганізацією, діяльністю і
припиненням об'єднань людей, функціонуванням інших інститутів громадського суспільства, договірні і позадоговірні засоби правового регулювання взаємин, взаємодії суспільства і
держави, правоохоронна діяльність
держави, його органів і організацій.
Демократична правова держава
заснована і діюча на демократичних початках юридична організація суспільства, правова форма організації і діяльності публічно-політичної влади, і її
взаємин з людиною різних цивільних
(прав) стану і громадянському суспільством.
Найважливіші принципи громадянського суспільства і демократично-правової держави, їхніх взаємин на індивідуальному і масовому (асоційованому) рівнях закріплені й оформлені
в системі конституційного ладу. У
відмінності від суспільства, у яке
держава входить у якості найважливішої політичної організації, центра,
навколо якого "обертається" усе політичне життя, громадянське суспільство
не включає державу, не дивлячись на те,
що всі його потреби й інтереси в
різному ступені і формі знаходять висвітлення в державній діяльності, переломлюються "крізь" волю держави,
одержуючи загальне значення в системі
законодавства, юридичних засобів, що
забезпечують стабільність і нормальний розвиток цивільного суспільства.
Визначається службова, обслуговуюча роль держави у відношенні цивільного суспільства, відтворення для
нього нормальних демократичних умов
існування і розвитку. З іншого боку,
функціонування громадянського суспільства відповідно до законів держави,
повага суспільством державності.
Конституційними ознаками демократичної правової держави є:
- розмежування функцій, сфер впливу і
відповідальності між державою і громадянським суспільством для того, щоб
державне регулювання в громадянському суспільстві здійснювалося в межах, визначених Конституцією, створило для суспільства умови нормального розвитку, а громадянське суспільство і його інститути, роблячи
постійний вплив на державну політику,
не претендували на суверенну владу, на
здійснення владних-управлінських функцій, узурпацію влади окремими партіями, чи угрупованнями обличчями, а
була вільною асоціацією людей, їхнім
соціальним будинком;
- досягнення політичної (державної)
влади тільки за допомогою законом пе-

редбачених форм прямого народовладдя, демократичних виборів, що мають загальної, рівний, прямої характер
за умови таємного голосування і виключного права вищого органа державної влади виступати від імені всього
народу;
- поділ державної влади на законодавчу,
виконавчу, контрольну, судову, кожна з
який діє незалежно, самостійно, у взаємодії з іншою владою, як правило
(виключення може бути встановлено
тільки Конституцією), без права взаємного делегування функцій і повноважень, на засадах взаємних стримань і
противаг;
- розмежування компетенції між центральною владою й органами регіонального і місцевого самоврядування, центральною і місцевою державною адміністрацією, органами регіонального
місцевого самоврядування й інших
форм територіальної самоорганізації
громадян із правом делегування повноважень і договірною компетенцією в
системі самоврядування територіальним колективом (громади, комуни);
- визнання держави не даруванням ним
природних відчужуваних і недоторканних прав і воль людини і громадянина,
забезпечення цих прав і воль державним захистом.
З метою забезпечення діяльності
Президента України щодо реалізації
державної політики, спрямованої на
формування сприятливого середовища
для дальшого становлення в Україні
громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму взаємодії його інститутів з державними органами та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності, досягнення
європейських стандартів забезпечення
та захисту прав і свобод людини і
громадянина 25 січня 2012 року Президентом
України виданий Указ
№ 32/2012 "Питання сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні".
Відповідно до п.1 Указу утворено Координаційну раду з питань розвитку
громадянського суспільства (далі Координаційна рада) як допоміжний
орган при Президентові України та
затверджено Положення про Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства.
Основними завданнями Координаційної ради є:
- розроблення з урахуванням суспільнополітичних процесів, що відбуваються
в Україні, та кращого світового досвіду
концептуальних напрямів та механізмів
державного сприяння розвитку громадянського суспільства;
підготовка на основі розроблених
напрямів та з урахуванням пропозицій
державних органів, інститутів громадянського суспільства проекту Стратегії

державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні
(далі - Стратегія), проектів плану
першочергових заходів і щорічних
планів щодо реалізації Стратегії;
- сприяння проведенню громадських
обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань розвитку в Україні
громадянського суспільства, забезпечення та захисту прав і свобод людини,
а також вивчення громадської думки з
питань, віднесених до її відання;
- здійснення аналізу ефективності
реалізації Стратегії, загального моніторингу стану виконання плану першочергових заходів і щорічних планів
щодо реалізації Стратегії та підготовка
пропозицій з їх коригування;
- підготовка, розгляд законопроектів
щодо сприяння розвитку в Україні
громадянського суспільства, які пропонуються для внесення Президентом
України на розгляд Верховної Ради України, проектів актів Президента України у цій сфері та підготовка пропозицій
до проектів;
- участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і
позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє становище України;
- сприяння налагодженню ефективної
взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства.
У разі необхідності Координаційна
рада подає пропозиції щодо видання в
установленому порядку актів Президента України, надання Главою держави доручень, внесення Президентом
України на розгляд Верховної Ради
України відповідних законопроектів.
24 березня 2012 виданий Указ
Президента України № 212/2012 "Про
Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні та першочергові заходи щодо
її реалізації", яким затверджені Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні, План першочергових заходів
щодо реалізації Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
Указ виданий з метою створення
сприятливих умов для дальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження ефективного
механізму взаємодії його інститутів з
органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування на засадах
партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав і свобод людини і громадянина.
Начальник
Котелевського РУЮ
І.С. Данилейко
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Соціальний захист громадян
- добробут кожного та країни в цілому
Поняття соціального захисту почало
активно використовуватися в роки
незалежності України і було закріплене
в Основному Законі нашої держави статті 46 Конституції України. Права
людини і громадянина, які закріплені
Конституцією України взаємопов'язані
між собою. Так поняття соціальний
захист охоплює, поряд із правом на
соціальне забезпечення, ще й інші
соціальні права, такі як право громадян,
що потребують соціального захисту, на
отримання житла безплатно або за доступну для них оплату (ч. 2 ст. 47 Конституції України), право на достатній
життєвий рівень (ст. 48), право на
охорону здоров'я (ст. 49), право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
(ст. 50), право на освіту (ст. 53).
Право на соціальний захист закріплено, гарантується та реалізується через
виконання численної низки законодавчих актів України та міжнародних
договорів - Законів України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в
Україні", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття",
"Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням", "Про соціальний захист дітей війни", "Про
забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про
основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей", "Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам",
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам", "Про
державну соціальну допомогу мало-

забезпеченим сім'ям", "Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", постанови Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2004
року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян", Угоди
"Про взаємне визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів Великої
Вітчизняної війни, учасників бойових
дій на території інших держав, сімей
загиблих військовослужбовців" та
інших.
Проаналізувавши перелічені нормативно-правові акти можна виділити
напрями соціального захисту:
1) пенсійне забезпечення та забезпечення на випадок безробіття;
2) грошова допомога сім'ям;
3) різні форми соціальної допомоги й
соціальних послуг (догляд за людьми
похилого віку, інвалідами, опіка над
сиротами).
Більш детально зупинимося на одній
із форм соціальної допомоги - грошовій
компенсації вартості санаторно-курортного лікування, порядок виплати якої
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2004
року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян" (далі Порядок).
Нормами Порядку визначено категорії
осіб, яким виплачується грошова компенсація замість санаторно-курортної
путівки, або вартість самостійного
санаторно-курортного лікування. Крім
того, грошова компенсація виплачується за місцем обліку особи один раз
на два роки з дня звернення із заявою
про виділення путівки або виплату
грошової компенсації за бажанням,
якщо ці особи протягом двох років не
одержували безоплатних санаторнокурортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.
Проте компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується за бажанням особи у
розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше
ніж середня вартість санаторно-курортної путівки, яка визначається Мінсоцполітики за поданням Фонду со-

ціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку до 15
березня в межах обсягу бюджетних
коштів, виділених відповідно до Закону
України про Державний бюджет на
поточний рік.
Грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується через два роки після
звернення із заявою про виділення
путівки або виплату грошової компенсації, якщо вони протягом цього періоду
не одержували безоплатної санаторнокурортної путівки.
Для осіб, які не перебувають на
обліку для санаторно-курортного лікування, вперше грошова компенсація
виплачується у разі звернення із заявою
через два роки після набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
статті 13 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", тобто з 1 січня 2015 року.
У разі зміни статусу особи період
перебування її на обліку для одержання
грошової компенсації обчислюється з
дня набуття нового статусу.
Підставою для виплати грошової
компенсації є такі документи:
1) заява про виплату грошової компенсації;
2) посвідчення особи, що підтверджує її
статус;
3) облікові дані про одержання путівок
та грошової компенсації або про сплату
повної вартості санаторно-курортної
путівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або
зворотний талон санаторно-курортної
путівки.
Грошова компенсація виплачується
у таких розмірах:
- інвалідам I і II групи - 100 відсотків
середньої вартості путівки;
- інвалідам III групи - 75 відсотків
середньої вартості путівки.
Таким чином, держава через санаторно-курортне лікування, грошову допомогу та інші напрями та форми соціального захисту виявляє себе відповідальною за долю, добробут та майбутнє
кожного громадянина.
Головний спеціаліст
відділу
правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації
нормативно-правових актів
ГУЮ у Полтавській області
О.А. Неймет

Конституція на захисті сім'ї
Конституція України приділяє особливу увагу питанню правового регулювання прав, свобод і обов'язків людини і
громадянина. Така увага пов'язана з
тим, що права і свободи людини і громадянина в наш час є загальновизнаною
найвищою суспільною цінністю. Нині
визнання та практичне здійснення прав
і свобод людини і громадянина стало
основним критерієм міри демократичності не тільки в нашій, а і в інших
державах.
До кола соціальних прав людини

належить право на укладення шлюбу,
ґрунтованого на вільній згоді жінки та
чоловіка та право на захист материнства, дитинства і сім'ї.
Основні засади шлюбу закріплені в
статті 51 Конституції України, яка встановлює: "Шлюб ґрунтується на вільній
згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі
та сім'ї".
Вільна згода чоловіка і жінки передбачає, що ніхто із них не може бути
примушений до укладення шлюбу. Не

допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг при одруженні і в сімейних відносинах залежно від
походження, соціального і майнового
стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до
релігії, роду і характеру занять, місця
проживання та за іншими ознаками.
Рівні права і обов'язки чоловіка і
жінки у сімейних відносинах забезпечуються чинним законодавством, зокрема Сімейним кодексом України (далі -
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СК), регулювання сімейних відносин
яким здійснюється з метою зміцнення
сім'ї як соціального інституту і як союзу
конкретних осіб, утвердження почуття
обов'язку перед батьками, дітьми та
іншими членами сім'ї, побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на
почуттях взаємної любові та поваги,
взаємодопомоги і підтримки.
Держава заінтересована у зміцненні
та стабільності шлюбу і тому здійснює
контроль за його укладенням і припиненням та захищає лише шлюби, укладені в органах державної реєстрації
актів цивільного стану.
Статтею 21 СК визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків
подружжя.
Необхідною або, як ще її називають,
конститутивною ознакою шлюбу є його
реєстрація державним органам реєстрації актів цивільного стану. Без такої
реєстрації шлюбу як правової категорії
немає. Так званий "цивільний шлюб" це побутова категорія, яка віддзеркалює
наявність лише однієї ознаки шлюбу сімейного союзу жінки та чоловіка. Відсутність державної реєстрації не робить
цей союз актом цивільного стану, тобто
шлюбом у правовому розумінні цього
слова. Жінка та чоловік у цьому союзі
мають статус сім'ї, але не мають статусу
подружжя.
Разом з тим, держава ставиться з повагою до так званого "цивільного
шлюбу".
Так, статтею 74 СК визначено, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому
шлюбі, майно, набуте ними за час
спільного проживання, належить їм на
праві спільної сумісної власності, якщо
інше не встановлено письмовим договором між ними.
Наведена норма закону передбачає
умову, що жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю без реєстрації
шлюбу не повинні перебувати у будьякому іншому шлюбі. Тобто, якщо
разом проживають чоловік та жінка і
хоча б один з них перебуває у шлюбі, то
до майна набутого ними під час їхнього
спільного проживання норми ст. 74 СК
не можуть бути застосовані.
Згідно з Конституцією Україні, всі
діти рівні у своїх правах, незалежно від
походження а також від того, народжені
вони у шлюбі чи поза ним. Тобто немає
значення, народилися діти в цивільному
шлюбі чи ні. Розірвання шлюбу між
батьками, проживання їх окремо від
дитини не впливає на обсяг їхніх прав і
не звільняє від обов'язків щодо дитини.
Загалом відмінностей між зареєстрованим та незареєстрованим шлюбом у
сфері немайнових прав та обов'язків не
так вже й багато, і, в цілому, ці права та
обов'язки відповідають загальноприйнятим людським стандартам.
Як і в законному шлюбі, "подружжя"
може спільно вирішувати питання жит-

тя сім'ї, розподіляти обов'язки; батьки
повинні піклуватись про здоров'я, розвиток, матеріальне забезпечення своїх
дітей, незважаючи на те, чи народжені
ці діти в законному шлюбі, чи ні. Обов'язками батьків є: забрати дитину з полового будинку чи іншого закладу здоров'я, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів
цивільного стану, виховувати та розвивати дитину і т.д. Батьки також мають
право: особисто виховувати дитину,
обираючи для цього форми та методи,
що не суперечать моральним засадам
суспільства, спілкуватись із своїми
дітьми, захищати дітей, обирати місце
проживання дитини і т.д.
Як і в законному шлюбі, ці права
надані людині від природи, будь - яке їх
ущімлення переслідується за законом.
Іншою сферою немайнових сімейних відносин виступають правові відносини, що виникають у зв'язку з визнанням батьківства. У СК існує презумпція, згідно із якою якщо дитина народилась у зареєстрованому шлюбі, то
дружина записується матір'ю дитини, а
чоловік - батьком (стаття 133). Якщо
дитина народилась не у законному
шлюбі, то батьківство встановлюється
або по спільній заяві батька та матері
дитини, які не перебувають у шлюбі,
або в судовому порядку.
Якщо батьківство встановити неможливо, то дитина записується на прізвище матері. Прізвище і громадянство
батька зазначається за прізвищем та
громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записується за її
вказівкою.
Чинне законодавство України передбачає також поняття фіктивного шлюбу,
тобто шлюбу між чоловіком та жінкою,
зареєстрованого у встановленому порядку, але такого, що не має на меті
створення фактичних сімейних відносин. Повертаючись до "цивільного"
шлюбу, слід відмітити, що сімейні відносини плануються та прогнозуються
таким шлюбом, і в цьому його принципова відмінність від фіктивного.
Треба зазначити, що реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах
держави та суспільства. Наявність зареєстрованого шлюбу свідчить про
юридичний зв'язок жінки і чоловіка, набуття ними відповідної сукупності
прав та обов'язків подружжя. Факт державної реєстрації шлюбу впливає і на
інші цивільні відносини: визначення
походження дитини, спадкування тощо.
У нашій області щорічно реєструється
понад 10 тисяч сімей і кожна з них у
відповідності з Конституцією України
має право на достатній життєвий
рівень.
Заступник начальника служби начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавській області
О.В. Сінєльнікова

Громадянські та політичні
права і свободи - основа
сучасної демократії
Громадянські та політичні права належать до, так званого, "першого покоління" прав людини. Саме ці права в
першу чергу були проголошені французькою "Декларацією прав людини і
громадянина" і "Біллем про права",
який увійшов до складу Конституції
США. Про них писали Локк, Джеферсон, Пейн, Руссо, Кант і багато інших мислителів.
Під громадянськими правами і
свободами розуміють закріплені у
конституції і законах держави, а також у
міжнародно-правових актах права і
свободи громадянина, які визначають
правовий статус людини і забезпечують
задоволення нею своїх особистих
інтересів.
Під політичними правами і свободами розуміють такі права і свободи
людини, які забезпечують їй можливість приймати участь в управлінні
державою, впливати на внутрішню і
зовнішню політику держави.
До складу політичних прав, які визначені в такому обов'язковому (бо він
підписаний й ратифікований) для нашої
держави документі, як Пакт про громадянські і політичні права (далі - Пакт
1966 р.), входять наступні права:
1) брати участь у веденні державних
справ як безпосередньо, так і через
вільно обраних представників; вибирати і бути обраним на виборах; бути
допущеними на загальних умовах
рівності до державної служби (ст. 26);
2) право на свободу об'єднання (ст. 22);
3) право на мирні збори (ст. 21);
4) заборона пропаганди війни і виступів
на користь національної, расової або
релігійної ненависті і закликів до
насилля (ст. 20).
У Конституції України всі відповідні
права закріплені: (1) - у ст. 38, при чому
зміст їх поширений за рахунок додання
права на участь у референдумах; (2) - у
ст. 36; (3) - у ст. 39; (4) - у ст. 37.
Крім цих політичних прав, визначених у Пакті 1966 р., Конституція
України визнає ще такі політичні права,
як право вільно збирати, зберігати і
поширювати інформацію (ч.2 ст. 34),
без якого неможлива компетентна
участь у політиці, і право направляти
звернення до органів державної влади і
місцевого самоврядування, до посадових і службових осіб цих органів
(ст. 40).
Таким чином, Конституція України
дає більш широкий перелік політичних
прав, ніж Пакт 1966 р.
Слід зазначити, що ці політичні
права конкретизовані у Законах України
"Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про політичні партії в
Україні", "Про вибори народних депутатів України" і деяких інших.
Особливістю політичних прав є те, що
їх мають лише громадяни України.
Начальник
Зіньківського РУЮ
О.В. Гурин

Правовий вісник

Правові аспекти

25 червня 2013 року

16

Конституційне право на охорону здоров'я
Складовою системою соціального
захисту є державна охорона здоров'я
населення України. Відповідно до
Конституції України, кожен має право
на охорону здоров'я, медичну допомогу
та медичне страхування (ст. 49). Конституція містить ряд важливих юридичних гарантій охорони здоров'я
громадян:
- державне фінансування установ, пов'язаних з охороною здоров'я;
- створення умов для ефективного і
доступного для всіх громадян медичного обслуговування;
- безкоштовна медична допомога в
державних і комунальних медичних
установах;
- неприпустимість скорочення існуючої
мережі державних і комунальних медичних установ;
- сприяння з боку держави розвитку
лікувальних установ усіх форм власності;
- розвиток фізичної культури і спорту;
- забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя.
Проблеми охорони здоров'я населення та діяльність, спрямована на збереження і зміцнення здоров'я, вимагають постійної уваги з боку держави.
Охорона здоров'я визнається одним із
пріоритетних напрямів державної
політики та одним із основних факторів
національної безпеки країни (зокрема, у
п. 6 ст. 92 Конституції України від 28
червня 1996 р., ст. 12 Основ законодавства України про охорону здоров'я
від 19 листопада 1992 р., Закони України: "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (1991 р.),
(з наступними змінами і доповненнями), "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і
соціальний захист людей, які живуть з

ВІЛ " (1991 р.), "Про забезпечення соціально-епідеміологічного благополуччя населення" (1994 р.), "Про лікарські
засоби" (1996 р.) та інші.
Кожен має право на охорону здоров'я,
медичну допомогу та медичне страхування (ст.49 Конституції України).
Згідно з цією статею Основного
Закону, держава прагне створити для
всіх громадян України оптимальні умови для ефективного та доступного медичного обслуговування. Ця мета досягається державним фінансуванням
відповідних медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Кожний громадянин України має
право на охорону здоров'я, що
передбачає:
а) життєвий рівень, включаючи їжу,
одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини;
б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
в) санітарно-епідемічне благополуччя
території і населенного пункту, де він
проживає;
г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
д) кваліфіковану медичну допомогу,
включаючи вільний вибір лікаря, вибір
методів лікування відповідно до його
рекомендацій і закладу
охорони
здоров'я;
е) достовірну та своєчасну інформацію
про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі
фактори ризику та їх ступінь;
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій
щодо формування державної політики
в сфері охорони здоров'я;
ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, пе-

редбаченому законодавством;
з) можливість об'єднання в громадські
організації з метою сприяння охороні
здоров'я;
и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних
із станом здоров'я;
і) відшкодування заподіяної здоров'ю
шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і
дій працівників, закладів та органів
охорони здоров'я;
й) можливість проведення незалежної
медичної експертизи у разі незгоди
громадянина з висновками державної
медичної експертизи, застосування до
нього заходів примусового лікування та
в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути
ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;
к) право пацієнта, який перебуває на
стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї,
опікуна, піклувальника, нотаріуса та
адвоката, а також священнослужителя
для відправлення богослужіння та релігійного обряду.
Державні громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни
зобов'язані забезпечити пріоритетність
охорони здоров'я у власній діяльності,
не завдавати шкоди здоров'ю населення
і окремих осіб, у межах своєї компетенції подавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і
закладів охорони здоров'я в їх діяльності, а також виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про
охорону здоров'я.
Начальник
Решетилівського РУЮ
М.І. Шерстюк

Правовий захист ветеранів,
учасників бойових дій та дітей війни в Україні
Обсяг прав і свобод, якими може
користуватися громадянин у державі, та
коло його обов'язків залежить від його
правового статусу. Статус ветеранів закріплений спеціальними законами. Він
відрізняється деякими особливостями
від статусу громадянина, які виражаються в підставах визнання громадянина ветераном війни і в засобах його
соціальної захищеності.
Соціальний захист населення - один
з основних пріоритетів державної політики, спрямованої на підтримку найбільш нужденних, малозахищених
верств населення.
Конституцією України передбачено
зміст правового статусу громадянина у
соціальній сфері, уніфіковано поняття
права громадян на соціальний захист,
створено необхідні передумови для
подальшого розвитку законодавства про
соціальну захищеність громадян. Статус ветеранів зведений у ранг спеціальних законів. Він відрізняється
деякими особливостями в порівнянні зі
звичайним статусом громадян. Ці
особливості виражаються в підставах
визнання громадянина ветераном війни,

праці чи військової служби і в засобах
їхньої соціальної захищеності.
Закон України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"
від 22 жовтня 1993 р. визначає правовий
статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в
суспільстві шанобливого ставлення до
них.
Ветеранами війни є особи, які брали
участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До
ветеранів війни належать: учасники
бойових дій, інваліди війни, учасники
війни.
Ветеранам війни відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" здійснюється пільгове обчислення
стажу (наприклад, час перебування у
концтаборах зараховується у потрійному розмірі).
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які брали участь у
бойових діях і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини або

внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, мають
право на пенсію за віком: чоловіки після досягнення 55 років і при стажі не
менше 25 років; жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не
менше 20 років (ст. 16 Закону України
"Про пенсійне забезпечення").
Мінімальний розмір пенсії особам,
які є інвалідами війни, встановлюється
в таких розмірах (ст. 29 Закону України
"Про пенсійне забезпечення): інвалідам
І та ІІ груп - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком; інвалідам ІІІ групи
- у розмірі 1,5 мінімальної пенсії за
віком.
Призначені пенсії підвищуються:
пенсії за віком інвалідам війни - на суму
мінімального розміру пенсії з інвалідності, встановленого Законом України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців" від 09.04.92 для інвалідів
війни (4, 3, 2 мінімальні пенсії за віком);
іншим учасникам бойових дій та
дружинам і батькам загиблих на фронті,
при виконанні інтернаціонального обов'язку - на 50 % мінімальної пенсії за
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віком; пенсії по інвалідності з дитинства внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в
період Великої Вітчизняної війни чи
пов'язаних з їх наслідками - на 15 %
мінімальної пенсії за віком; громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, - на 50 % мінімальної пенсії за
віком, а членам їх сімей, які були примусово переселені, - на 25 % міні-мальної пенсії за віком.
З метою створення належних умов
для підтримання здоров'я та довголіття
ветеранам війни надаються пільги.
Рівень пільг залежить від того, до якої
категорії належить особа: безоплатне
одержання ліків за рецептами лікарів;
першочергове безоплатне зубопротезування; знижка плати за користування

житлом, комунальні послуги, паливо:
для учасників бойових дій - 75 %,
інвалідів війни - 100 %, учасників війни
- 50 %; безоплатний проїзд усіма видами міського і міжміського пасажирського транспорту (для учасників бойових
дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих учасників бойових дій, інвалідів
війни); переважне право на залишення
на роботі при скороченні штатів; учасникам бойових дій, учасникам війни безоплатний проїзд один раз на два
роки (туди і назад) залізничним, повітряним, міжміським автомобільним
транспортом (або раз на рік, але з 50 %
знижкою); інвалідам війни І та ІІ груп один раз на рік безоплатний проїзд в
обидва кінці, для ІІІ групи та супроводжуючого інваліда І групи - раз на рік
з 50 % знижкою; звільнення від сплати

прибуткового податку з усіх одержуваних доходів (в межах 15 неоподатковуваних мінімумів за місяць), податку
з власників транспортних засобів, земельного податку; пільгове встановлення та користування телефоном - для
інвалідів війни І та ІІ груп і для учасників бойових дій; позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення; щорічно до 5 травня має
виплачуватися разова грошова допомога: учасникам бойових дій - 5
мінімальних пенсій за віком; інвалідам
війни - 10, 8, 7 мінімальних пенсій за віком; учасникам війни - чотири (нагородженим орденами і медалями), три
мінімальні пенсії за віком.
Начальник
Кременчуцького МУЮ
Н.К. Проценко

Пільги ветеранам війни
та гарантії їх соціального захисту
Питання соціального захисту ветеранів війни врегульоване Законами України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", "Про
пенсійне забезпечення" та "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ". Пенсійне
забезпечення ветеранів війни має ряд
особливостей.
На пільгових умовах нараховується
стаж роботи реабілітованим громадянам.
Час перебування в місцях позбавлення волі та на засланні зараховується
до загального трудового стажу у потрійному розмірі.
Робота на підприємствах та як
вільнонайманих у військових частинах
в період Великої Вітчизняної війни зараховується у подвійному розмірі, а перебування у концтаборах та гетто, період перебування в інших країнах примусово вивезених - у потрійному розмірі.
Праця в Ленінграді в період блокади
зараховується до стажу в потрійному
розмірі, а час проживання - у подвійному розмірі.
Доказом трудової діяльності в роки
війни можуть бути різні документи і
відомості довідково-інформаційного
характеру, а також державні нагороди,
отримані за трудову доблесть у роки
війни. Час перебування в місцях позбавлення волі, в засланні, на примусовому
лікуванні підтверджується довідками
ОВС і зараховується до загального трудового стажу за наявності документів
про реабілітацію. Період проживання в
Ленінграді під час його блокади встановлюється на підставі довідки органу
управління житловим фондом, виписки
з домової книжки, довідки про строк
евакуації, евакуаційного посвідчення.
Факт перебування в концтаборах підтверджується будь-якими документами
того часу, в яких вміщено необхідні відомості.
Ці факти можуть бути підтверджені
показаннями свідків.
Військовослужбовці, які брали участь
у бойових діях, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або внаслідок захворювання,

пов'язаного з перебуванням на фронті
чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, а також батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб)
військовослужбовців, які померли під
час виконання обов'язків військової
служби або внаслідок захворювання,
отриманого під час перебування на
фронті, ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, виконання інтернаціонального
обов'язку, мають право на пенсію за віком: чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі не менше 25 років; жінки
- після досягнення 50 років і при стажі
роботи не менше 20 років. Для призначення пенсії за віком на пільгових
умовах для названої категорії громадян
необхідною є наявність спеціальної
юридичної підстави - участі у бойових
діях, а для інвалідів війни - поранення,
контузії чи каліцтва. Участь у бойових
діях чи наявність інвалідності, пов'язаної з військовою службою, мають бути підтверджені відповідними документами.
Мінімальний розмір пенсії особам,
які є інвалідами війни, встановлюється
в таких розмірах:
- інвалідам І та ІІ груп - у розмірі трьох
мінімальних пенсій за віком;
- інвалідам ІІІ групи - у розмірі 1,5
мінімальної пенсії за віком.
Призначені пенсії ветеранам війни
підвищуються:
- пенсії за віком інвалідам війни - на
суму мінімального розміру пенсії з
інвалідності, встановленого Законом
України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців" для інвалідів
війни (4, 3, 2 мінімальні пенсії за віком);
- іншим учасникам бойових дій та
дружинам і батькам загиблих на фронті,
при виконанні інтернаціонального обов'язку - на 50 % мінімальної пенсії за
віком;
- пенсії з інвалідності інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, пов'язаних з бойовими
діями в період Великої Вітчизняної
війни чи пов'язаних з їх наслідками, - на
15 % мінімальної пенсії за віком;
- громадянам, які необґрунтовано
зазнали політичних репресій і згодом
були реабілітовані, - на 50 % мінімальної пенсії за віком, а членам їх сімей, які
були примусово переселені, - на 25 %

мінімальної пенсії за віком.
Пільги ветеранам війни надаються з
метою створення належних умов для
підтримання здоров'я та активного довголіття ветеранів. Рівень пільг залежить
від того, до якої групи належать ветерани. Такими пільгами є:
- Безплатне одержання ліків за рецептами лікарів.
- Першочергове безплатне зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів).
- Знижка плати за користування житлом, комунальні послуги, паливо. Розмір знижки становить: для учасників
бойових дій - 75 %, інвалідів війни
- 100 %, учасників війни - 50 %.
- Безплатний проїзд всіма видами
міського та міжміського пасажирського
транспорту (для учасників бойових дій,
інвалідів війни, членів сімей загиблих
учасників бойових дій, інвалідів війни).
- Переважне право на залишення на
роботі при скороченні штатів.
- Учасникам бойових дій, учасникам
війни надається право на безплатний
проїзд один раз на два роки (туди і
назад) залізничним, повітряним, міжміським автомобільним транспортом
(або раз на рік, але з 50 % знижкою);
інвалідам війни - І та ІІ групи - один раз
на рік безплатний проїзд в обидва кінці,
для ІІІ групи та супроводжуючого інваліда І групи - раз на рік з 50 % знижкою.
- Звільнення від сплати прибуткового
податку з усіх одержуваних доходів (в
межах 15 неоподатковуваних мінімумів
за місяць), податку з власників транспортних засобів, земельного податку.
- Пільгове встановлення та користування телефоном - для інвалідів війни І
та ІІ групи і для учасників бойових дій.
- Позачергове влаштування до закладів
соціального захисту населення.
- Щорічно до 5 травня передбачена виплата разової грошової допомоги: учасникам бойових дій - 5 мінімальних
пенсій за віком; інвалідам війни - 10, 8,
7 (залежно від групи інвалідності) мінімальних пенсій за віком; учасникам війни - 4 (нагородженим орденами і медалями), 3 (для інших учасників війни)
мінімальні пенсії за віком.
Більший рівень пільг передбачено для
осіб, які мають особливі заслуги перед
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Батьківщиною:
- надбавка до пенсії у розмірі 250 %
мінімальної пенсії за віком;
- безплатний проїзд один раз на рік
залізничним транспортом у двомісному
купе, водним транспортом у каютах 1
класу, повітряним або автомобільним
міжміським транспортом;

- щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо (50
літрів високооктанового бензину на
місяць);
- безплатне поховання з військовими
почестями, спорудження на могилі
надгробка;
- виплата дружині (чоловіку) і дітям до

18 років в разі смерті ветерана одноразової допомоги у розмірі 20 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на день смерті (загибелі).
Начальник
Гребінківського РУЮ
Д.М. Федорченко

Пільги з житлово-комунальних послуг для ветеранів війни
Законодавством України передбачені
пільги з оплати житлово-комунальних
послуг на які мають право ветерани
війни та діти війни.
Належність громадян до пільгових
категорій зафіксовано у відповідних
посвідченнях встановленої форми. Пільгова знижка з оплати житлово-комунальних послуг надається згідно з відповідними законами України. Так, ветерани війни пільгову знижку отримують
відповідно до Закону України від
22.10.1993 р. №3551-ХII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту". Якщо особа має право на
конкретну пільгу за кількома законами,
то вона користується цією пільгою
згідно з одним законом України за своїм
вибором. Щороку Законом України про
державний бюджет визначається коло
членів сім'ї, на яких поширюється чинність законів, якими передбачено надання пільг з оплати житлово-комунальних
послуг.
Ветеранам війни згідно з законом
надаються наступні знижки з оплати
житлово-комунальних послуг у межах
середніх норм споживання:
- інвалідам війни - 100 %,
- учасникам бойових дій - 75 %,
- учасникам війни - 50 %,
- особам, на яких поширюється дія
закону (стаття 10), - 50%.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"
до комунальних послуг відносяться:
централізоване постачання холодної та
гарячої води, водовідведення, газо- та
електропостачання,
централізоване
опалення, вивезення побутових відходів. Норми користування житлово-комунальними послугами громадянам, які
мають пільги щодо їх оплати, затверджені постановою Кабінету Міністрів

України від 01.08.1996 р. №879 (зі змінами та доповненнями):
-споживання електричної енергії на
комунально-побутові потреби - 75 кВт
на сім'ю із однієї-двох осіб на місяць і
додатково 15 кВт на кожного іншого
члена сім'ї, який має право на пільги,
але не більше як 150 кВт на місяць (крім
будинків, які обладнані електричними
плитами і електроопалювальними установками);
- площа житла, на яку надається знижка,
становить 21 кв. м на кожну особу, яка
постійно живе в житловому приміщенні
і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. м на сім'ю;
- споживання природного газу для
побутових потреб: 9,8 куб. м на одну
особу на місяць у разі користування газовою плитою за наявності централізованого
гарячого
водопостачання,
18,3 куб. м на одну особу на місяць у
разі користування газовою плитою за
від-сутності централізованого гарячого
во-допостачання; 23,6 куб. м на одну
особу на місяць у разі користування
газовою плитою та водонагрівачем,
11 куб. м природного газу на опалення
1 кв. м площі на місяць в опалювальний
період. За наявності лічильника газу
пільга надається на фактично спожитий
обсяг природного газу, але не більше
норми споживання, встановленої названою вище постановою.
Пунктом 22 Правил надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів від 21.07.2005 р.
№630, визначено, що в разі встановлення квартирних засобів обліку води їх
показання розподіляються пропорційно
кількості мешканців квартири. Пільги
споживачам з оплати послуг надаються

на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але
не вище від нормативів (норм) споживання, визначених законодавством.
Гаряча та холодна вода на відміну від
електричної енергії та газу використовується кожним з мешканців переважно для особистого вжитку. Оскільки в
житловому приміщенні встановлено
лічильник, а кожна особа споживає
приблизно однакову кількість води
(норми затверджуються в розрахунку на
одну особу), визначається об'єм води,
використаний саме пільговиками. Для
цього потрібно розділити зафіксований
лічильником об'єм спожитої води на
число осіб, які проживають у приміщенні. Виходячи з цього, пільга повинна надаватися на частку, отриману після
розподілу за фактичними витратами,
але не вище від норм споживання. Таким чином, пільги поширюються на ту
кількість спожитої води, що припадає
на пільговиків. Решта повинна оплачуватися на загальних підставах, адже
використали її особи, які права на
пільгу не мають.
Розмір пільги в грошовому еквіваленті з оплати за користування комунальними послугами залежить від багатьох факторів: площі житла, наявності централізованого постачання гарячої води, встановлених тарифів.
Роз'яснення з питань нарахування платежів за користування житлово-комунальними послугами та щодо розміру
наданих пільг з їх оплати в кожному
випадку надають безпосередньо абонентські відділи підприємств-надавачів
житлово-комунальних послуг.
Провідний спеціаліст
Гребінківського РУЮ
І.В. Литвиненко

Соціальні та культурні права людини і громадянина
Згідно з Конституцією України, основні соціальні права становлять собою
певні можливості людини користуватися соціальними благами у сфері
матеріального виробництва, трудової
діяльності, освіти, здоров'я, відпочинку,
які передбачені у відповідних статтях.
Соціальні права і свободи є одним з
найбільш численних видів прав, які
проголошені й закріплені Конституцією.
Відповідно до Конституції України,
систему соціальних прав складають:
1) право на відпочинок (Ст. 45);
2) право на соціальний захист (Ст. 46);
3) право на житло (Ст. 47);
4) право на охорону здоров'я (Ст. 49);
5) право на безпеку довкілля (Ст. 50)

(соціально-екологічне право).
Право на відпочинок (ст. 45) має
кожен, хто працює. Воно забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної
відпустки, встановленням скороченого
робочого дня щодо окремих професій і
виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
Максимальна тривалість робочого
часу, мінімальна тривалість відпочинку
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні і святкові дні, а також інші умови
здійснення цього права визначаються
законом.
Право на соціальний захист (ст. 46).
Конституція проголошує і закріплює це
право громадян та визначає конкретні

види соціального забезпечення. Зокрема, закріплюється право на забезпечення у старості чи у разі втрати годувальника, у разі повної або часткової
втрати працездатності (перехід на
інвалідність), при тимчасовій втраті
працездатності, а також у випадку
безробіття, що сталося з незалежних від
громадянина причин.
Право на житло (ст. 47). Кожен має
право на житло. Можна побудувати будинок і допоміжні для цього будівлі,
придбати їх у власність на основі цивільно-правових угод або взяти в
оренду. Громадяни України мають право на одержання у встановленому порядку житлового приміщення (квартири) у будинках державного житлового
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фонду, у будинках комунального житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів. Для осіб, які потребують соціального захисту передбачається можливість надання житла державою або органами місцевого самоврядування безкоштовно чи за доступну
для них плату відповідно до закону.
Право власності та інші права на житло
надійно гарантуються, ніхто не може
бути примусово позбавлений житла
інакше як на підставі закону за рішенням суду.
Право на охорону здоров'я, медичну
допомогу та медичне страхування
(ст. 49) має кожний мешканець України.
В Конституції зазначено, що держава
створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування. У державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно, існуюча мережа таких закладів не
може бути скорочена. Держава сприяє
розвиткові лікувальних закладів усіх
форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної
культури й спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.
Охорона здоров'я забезпечується
державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних
програм.
Самостійною групою конституційних прав та свобод людини і громадянина в системі прав та свобод, передбачених Конституцією України, є соціально-культурні права й свободи.
За чинною Конституцією України до
культурних прав і свобод належать:
1) освіта (Ст. 43, 51, 53);
2) технічна, художня та наукова творчість (Ст. 54);
3) право на результати своєї інтелек-

туальної, творчої діяльності (Ст. 54);
4) право на використання здобутків
культури та мистецтва (Статті 11, 54);
Право на освіту (ст. 53) освіта є однією з найважливіших умов всебічного
розвитку особи і передумовою здійснення багатьох конституційних прав.
Зміст права на освіту становить собою гарантовану можливість громадянинові одержати середню загальну,
середню професійну та вищу освіту в
державних і комунальних учбових
закладах.
Зокрема, в Конституції зазначається,
що держава забезпечує доступність і
безкоштовність дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти різних форм навчання.
Гарантіями права на освіту є, зокрема,
обов'язковість загальної середньої освіти: надання державних стипендій та
пільг учням і студентам; право громадян безкоштовно здобувати вищу освіту
в державних та комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону
гарантується право на навчання рідною
мовою, зокрема у відповідних школах
або класах, чи на вивчення рідної мови
у державних і комунальних навчальних
закладах або через національні культурні товариства.
Післядипломна освіта (одержання
нової кваліфікації, нової спеціальності
та професії на основі раніше здобутої у
закладах освіти) здійснюється закладами післядипломної освіти (академії,
інститути, центри підвищення кваліфікації та ін.) на договірних засадах з
підприємствами і організаціями із
врахуванням державного контракту (замовлення).
Свобода літературної, художньої нау-

кової і технічної творчості (ст. 54 Конституції України) має загальний характер, тобто цією свободою володіють усі
громадяни, а не тільки особи творчих
професій.
Свобода творчості гарантується
захистом інтелектуальної власності
громадян, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що
виникають у зв'язку з різними видами
інтелектуальної діяльності: право на
результати інтелектуальної, творчої
діяльності гарантується, зокрема, забороною використовувати або поширювати без згоди авторів результати їх
інтелектуальної, творчої діяльності, за
винятками, встановленими законом.
Крім того, держава сприяє розвиткові
науки, встановленню наукових зв'язків
України зі світовим співтовариством.
Право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54)
реалізується за допомогою законодавчих актів, якими забезпечується право на вибір і зайняття інтелектуальною,
творчою діяльністю, а також забезпечуються права інтелектуальної власності, авторські права і пов'язані з ними
майнові права та моральні інтереси.
Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури й мистецтва, винаходи, моделі. промислові
зразки, раціоналізаторські пропозиції,
знаки для товарів і послуг, результати
науково-дослідних робіт та інші здобутки інтелектуальної праці. Ці права
гарантуються тим, що без згоди автора
(власника) ніхто не може використовувати їх, крім винятків, визначених законом.
Головний спеціаліст
відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно РС
ГУЮ у Полтавській області
І.Ю. Пінчук

Конституційні права і свободи людини і громадянина
Права людини - це права, нерозривно
пов'язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах,
право на повагу людської гідності, на опір
пригнобленню.
Ці права невід'ємні, інакше кажучи заборонено будь-яке посягання на ці права.
Права людини можуть бути обмежені лише
в тій мірі, в якій це необхідно для захисту
прав іншої людини. Права людини невідчужувані, іншими словами, людина сама не
має права від них відмовитися, бо без цих
прав вона вже не є людиною. Права людини
належать кожному індивіду, незалежно від
належності до громадянства тієї або іншої
країни, расової або національної приналежності. Кожна людина є носієм природних,
породжених самою природою людини,
прав. Визнання і захист прав людини головний обов'язок держави. Держава жодною мірою не наділяє індивіда правами,
вона лише повинна визнати їх існування.
Усі права і свободи можна поділити на
особисті, політичні, соціально-економічні
та культурні. Особисті права та свободи є
невідчужуваними і належать кожній
людині від при-роди, в силу того, що вона
народилася людською істотою. До цих прав
згідно з Конституцією належать: право на
життя (ст. 27), право на повагу гідності
(ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на недоторканність житла (ст. 30), право на таємницю
листування, телефонних розмов та кореспонденції (ст. 31), право на невтручання в
особисте та сімейне життя (ст. 32), право на

свободу пересування та вільний вибір
місця проживання (ст. 33). Ці права належать всім людям, що на законних підставах
знаходяться на території України, незалежно від того, є вони громадянами України, іноземцями чи особами без громадянства.
Політичні права і свободи відображають
міру можливої поведінки суб'єкта у сфері
управління державою, політики і залежать
від правового статусу особи. До політичних прав і свобод Конституція України відносить: право брати участь в управлінні
державними справами, у всеукраїнському
та місцевих референдумах, вільно обирати
та бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
(ст. 38), право направляти індивідуальні чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів
(ст. 40), право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації
(ст. 36), право збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації (ст. 39) тощо.
Соціально-економічні права і свободи
характеризують їх суб'єктів як учасників
економічних, майнових відносин, відносин
власності. До них згідно з Конституцією
належать: право приватної власності
(ст. 41), право на підприємницьку діяльність (ст. 42), право громадян на користування об'єктами виключної власності
народу України, державної та комунальної

влас-ності (статті 13, 41), право на працю
(ст. 43), право на страйк (ст. 44), право на
відпочинок (ст. 45), право на соціальний захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право
на медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49), право на безпечне довкілля
(ст. 50) тощо.
Культурні або духовні права є мірою
дозволеної поведінки особи в духовній,
культурній, ідеологічній сфері. Згідно з
Конституцією України до них належать
право на освіту (ст. 53), право на свободу
літературної, художньої, наукової та технічної творчості (ст. 54), право на результати інтелектуальної, творчої діяльності
(ст. 54) тощо.
Конституція встановила також правові та
інституційні гарантії прав і свобод.
До правових гарантій належать невідчужуваність і непорушність прав і свобод,
право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб,
право на правову допомогу тощо.
До інституційних гарантій належать, насамперед, суди, а також Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів та місцеві державні адміністрації,
Уповноважений Верховної Ради з прав
людини, прокуратура, адвокатура та деякі
інші, в тому числі міжнародно-правові
установи.
Провідний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Я.В. Штепа
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Право людини на життя і повагу до її гідності
в контексті особистих прав та свобод громадян України
Основний Закон нашої держави
Конституція України - закріплює основні права і свободи громадян України.
Потрібно зазначити, що обсяг прав і
свобод, закріплених Основним Законом, не може бути зменшений або звужений, вони не можуть бути скасовані.
У юридичній навчальній літературі
існує декілька класифікацій конституційних прав і свобод, але суттєво вони
не відрізняються.
Найбільш теоретично і практично
значущим є поділ основних прав і свобод на:
1. особисті (ст.ст. 27-35, 51-52 Конституції України);
2. політичні (ст.ст. 36-40 Конституції
України);
3. економічні (ст.ст. 41-45 Конституції
України);
4. соціальні (ст.ст. 46-49 Конституції
України);
5. екологічні (ст. 50 Конституції
України);
6. культурні (ст.ст. 53-54 Конституції
України).
Ця класифікація здійснюється на
основі ознак тих сфер суспільних відносин, у яких основні права і свободи
реалізуються з найбільшою повнотою
та ефективністю.
Особисті (або природні) права й
свободи становлять першооснову правового статусу людини і громадянина.
Більшість із них мають абсолютний характер, тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню. Ця
група прав і свобод громадян забезпечує недопустимість посягання державних органів, громадських організацій, службових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і гідність людини та
недопустимість свавільного позбавлення її життя.
На захист прав людини спрямовано
норми різних галузей права. Так, Кримінальний кодекс України передбачає
конкретні заходи покарання за злочини,
зокрема, за вбивство, тілесні пошкодження, пограбування, хуліганство
тощо; Кодекс законів про працю України містить норми про охорону праці і
техніку безпеки; Цивільний кодекс регулює питання, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних особі,
тощо.
Особисті або природні права й свободи складають першооснову правового
статусу людини і громадянина. Більшість із них мають абсолютний характер, тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню.
Вони передбачені для задоволення
особистих потреб та інтересів людини.
Ця група прав і свобод громадян забезпечує недопустимість посягання державних органів, громадських організацій, службових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і гідність людини
та недопустимість свавільного позбавлення її життя.
Можна навести такий перелік особистих прав і свобод людини і громадя-

нина, закріплених у відповідних статтях
Конституції України:
1. рівність перед законом (ст. 24
Конституції України);
2. право на життя (ст. 27 Конституції
України);
3. повага до честі та гідності (ст. 28
Конституції України);
4. вільний розвиток особистості (ст. 23
Конст итуції Ук р а ї н и );
5. достатній життєвий рівень (ст. 48
Конституції України);
6. недоторканність особистості (ст. 29
Конституції України);
7. свобода (ст. 29 Конституції України);
8. недоторканність житла (ст. 30 Конституції України);
9. безпека (ст. 32 Конституції України);
10. вільне пересування та вибір місця
проживання (ст. 33 Конституції України);
11. свобода світогляду (ст.ст. 11, 35
Конституції України);
12. право на правову допомогу (ст.ст.
29, 59 Конституції України);
13. захист своїх та чужих трудових прав
та свобод (ст. 44 Конституції України);
14. право на захист свого та інших людей життя і здоров'я від протиправних
посягань (ст. 27 Конституції України);
15. охорона законом особистого та сімейного життя (ст. 32 Конституції України);
16. вільний вступ до шлюбу (ст. 51
Конституції України);
17. таємниця листування, телефонних
розмов та телеграфних повідомлень (ст.
31 Конституції України);
18. право на розвиток національної
самобутності (ст.ст. 53, 11 Конституції
України);
19. право на судовий захист та оскарження свого затримання (ст.ст. 29, 32
Конституції України).
Серед всього переліку особистих прав
необхідно звернути увагу на право
людини на життя і повагу до її гідності,
тому що, серед усіх особистих прав,
саме це право розуміється як фундаментальне і природне право людини.
Право людини на життя і повагу до її
гідності проголошується всіма міжнародно-правовими актами про права
людини і майже всіма конституціями
країн світу як невід'ємне право людини,
що охороняється законом. "Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя"(ст.27). Право на життя передусім
передбачає проведення державою миролюбної політики, яка виключає війни
та конфлікти. У мирних умовах гарантії
цього права не зводяться до заборони
вбивства - це закріплюється Кримінальним кодексом кожної країни. Держава зобов'язана організувати ефективну боротьбу із злочинністю, особливо з терористичними актами. Також
гарантіями права на життя є системи
охорони здоров'я і, зокрема, попередження дитячої смертності, охорони
від нещасних випадків на виробництві
та інше.
Стаття 28 Конституції України

закріплює право кожного на повагу до
його гідності. Ця якість людини рівнозначна праву на повагу та обов'язку
поважати інших. Вона досягається формуванням особи, яка усвідомлює свою
свободу, рівність та захищеність. Гідність конкретизується в правах людини,
які захищає держава. Гідність, якщо вона належним чином захищена, - це
фундамент демократії та правової
державності. Конституція України встановлює, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню чи покаранню. Ця норма відтворює положення
ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права й розглядає
катування та інші жорстокі види поводження і покарання, що принижують
гідність особи, як грубі порушення прав
людини. Але, по суті, цілям захисту
гідності служать й інші норми Конституції: право на достатній життєвий
рівень, недоторканність приватного життя, захист людиною своєї честі та
доброго імені, заборона збору інформації про приватне життя, заборона
насильницького проникнення в житло
тощо. Також чимало правових норм, які
забезпечують гідність людини, закріплені у кримінальному, кримінальнопроцесуальному, цивільному законодавстві. Так, існує стаття Кримінально-процесуального кодексу України, що
категорично забороняє домагатися визнання від звинуваченого своєї вини
шляхом насильства і погроз. Інша
стаття Кримінального кодексу України
передбачає відповідальність за доведення до самогубства особи шляхом
жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської
гідності, третя стаття передбачає відповідальність за незаконне позбавлення
волі, вчинене способами, небезпечними
для життя або внаслідок заподіяння
фізичних страждань. Відповідно до
ст. 7 Цивільного кодексу України "громадянин або організація вправі вимагати у судовому порядку спростування
відомостей, які ганьблять їхню честь та
гідність, якщо той, хто поширив такі
відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності" .
У ст. 28 Основного Закону встановлено, що жодна людина без її добровільної згоди не може бути піддана
медичним, науковим чи іншим дослідам. Добровільність одержання згоди
людини на проведення цих дослідів
означає, що людина не може піддаватися будь-яким формам насильства
для одержання такої згоди.
Отже, користування громадянином
цим правом виражає суть діючої в
країні демократії та соціальні можливості, що закладені в самому суспільному ладі.
Начальник
Диканського РУЮ
С.Г. Джюве
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Відображення принципу народовладдя у Конституції України
Статтями 36-38 Конституції Україні
передбачені найбільш важливі із політичних прав громадян, які є відображенням принципу народовладдя.
Так, у статті 36 Конституції України
вказано: "Громадяни України мають
право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для
здійснення і захисту своїх прав і свобод
та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або
захисту прав і свобод інших людей.
Громадяни мають право на участь у
професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних
прав та інтересів. Професійні спілки є
громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом їх професійної діяльності. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за
належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.
Усі об'єднання громадян рівні перед
законом".
Свобода політичної діяльності, крім
того, гарантується і статтею 15 Конституції України. Без такої свободи не
можливо додержуватися закладеного в
цій же статті Конституції принципу,
згідно з яким "суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної,
економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися
державою як обов'язкова…
Держава гарантує свободу політичної
діяльності, не забороненої Конституцією і законами України".
Актом законодавства, який регулює
питання створення і діяльності громадських об'єднань, визначає порядок їх
утворення, права та особливості припинення є Закон України "Про громадські
об'єднання" від 05.08.2012 p. (вступив в
дію 01.01.2013р.).
Згідно зі статтею 1 даного Закону
громадське об'єднання - це добровільне
об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється
як громадська організація або громадська спілка.
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку.
Кожна особа має право добровільно
у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство
(участь) у громадському об'єднанні
(стаття 5 Закону України "Про громадські об'єднання").
Особливості створення і діяльності

молодіжних та дитячих громадських
організацій, їх союзів визначені Законом України "Про молодіжні та дитячі
громадські організації" від 01.12.1998 р.
Засновниками (так як і членами
(учасниками) громадської організації
можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років (стаття 7 - 8 Закону України "Про громадські об'єднання").
Засновником громадської організації
не може бути особа, яку визнано судом
недієздатною.
Засновниками громадської спілки
можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські
об'єднання зі статусом юридичної особи.
Засновниками громадської спілки не
можуть бути:
- політичні партії;
- юридичні особи, щодо яких прийнято
рішення щодо їх припинення або які
перебувають у процесі припинення;
- юридичні особи приватного права,
єдиним засновником яких є одна і та
сама особа;
- юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі)
цієї юридичної особи внесений до
переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням
терористичної діяльності, або щодо
яких застосовано міжнародні санкції.
Членами (учасниками) громадської
спілки можуть бути юридичні особи
приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18
років та не визнані судом недієздатними
(стаття 8 Закону України "Про громадські об'єднання").
Кількість засновників громадського
об'єднання не може бути меншою, ніж
дві особи.
Крім того, порядок створення та
діяльності деяких специфічних об'єднань громадян визначається іншими
актами законодавства:
- політичних партій - Законом України
"Про політичні партії в Україні" від
05.04.2001р.;
- релігійних організацій - Законом України "Про свободу совісті та релігійні
організації" від 23.04.1991;
- кооперативних організацій - Законом
України
"Про
кооперацію"
від
10.07.2003р.;
- асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань
- Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" від
16.04.2009р.;
- сільських, селищних, мікрорайонів,
квартальних, вуличних, будин-кових,
комітетів - Законом України "Про органи самоорганізації населення" від
11.07.2001р.;
- органів громадської самодіяльності Законом України "Про участь громадян
в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22.06.2000р.;
- профспілок - Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" від 15.09.1999р.;
- організацій роботодавців та їх об'єд-

нань - Законом України "Про організації
роботодавців, їх об'єднання, права і
гарантії їх діяльності" від 22.06.2012р.;
- творчих спілок - Законом України
"Про професійних творчих працівників
та творчі спілки" від 07.10.1997р.
Так, питання створення, реєстрації
та діяльності політичних партій визначається Законом України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001р.
Відповідно статті 2 цього закону політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання
громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою
сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у
виборах та інших політичних заходах.
Відповідно до статті 37 Конституції
України "утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких
спрямовані на ліквідацію незалежності
України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення
суверенітету і територіальної цілісності
держави, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров'я населення,
забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих
формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та
судової влади і виконавчих органах
місцевого самоврядування, військових
формуваннях, а також на державних
підприємствах, у навчальних закладах
та інших державних установах і організаціях.
Заборона діяльності об'єднань
громадян здійснюється лише в судовому порядку". Відповідно статті 6
Закону України "Про політичні партії в
Україні" членом політичної партії може
бути лише громадянин України, який
відповідно до Конституції України має
право голосу на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.
Громадянин України має право в
будь-який час зупинити чи припинити
своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії.
Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання
такої заяви та не потребує додаткових
рішень. З цього ж дня припиняється
перебування громадянина України на
будь-яких виборних посадах в політичній партії. Членство в політичній
партії є фіксованим. Обов'язковою
умовою фіксації членства в політичній
партії є наявність заяви громадянина
України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати
членом цієї партії.
Відповідно до законодавства України
не можуть бути:
1) членами політичних партій - праців-
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ники органів державної податкової
служби (стаття 6 Закону України "Про
політичні партії в Україні");
2) членами політичних партій - працівники міліції, але вони вправі створювати професійні спілки (стаття 18
Закону України "Про міліцію");
3) членами політичних партій, рухів та
інших громадських об'єднань, що мають політичну мету - співробітники
Служби безпеки України. Як виняток,
дозволяється членство працівників, які
уклали договір із Службою безпеки
України, у професійних спілках (стаття
6 Закону "Про Службу безпеки України");
4) членами політичних партій і рухів військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці надстрокової
служби та працівники внутрішніх
військ МВС України (стаття 8 Закону
"Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України"),
5) членами політичних партій, рухів або
організацій - військовослужбовці інших
військових формувань України. Водночас військовослужбовці мають право
створювати відповідно до законо-

давства України свої громадські об'єднання, які не повинні мати політичної
мети (стаття 5 Закону "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей");
6) членами політичних партій чи
професійних спілок, виявляти прихильність до них - судді. (статті 53 Закону "Про судоустрій і статус суддів");
7) членами політичних партій чи рухів працівники прокуратури (стаття 6 Закону України " Про прокуратуру");
8) членами політичних партій - особи
рядового і начальницького складу та
працівники кримінально-виконавчої
служби, але служби можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, і
можуть брати участь у їх роботі у
вільний від виконання службових обов'язків час (стаття 15 Закону України
"Про Державну кримінально-виконавчу
службу України");
9) членами політичних партій та профспілок, а також брати будь-яку участь в
політичній діяльності - судді Консти-

туційного Суду України (стаття 16
Закону "Про Конституційний Суд України");
10) членом будь-якої політичної партії Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (стаття 8 Закону України "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини");
11) членами політичних партій військовослужбовці та працівники
Державної прикордонної служби України, але вони можуть бути членами
громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної прикордонної
служби України, і можуть брати участь
у їх роботі у вільний від виконання
службових обов'язків час (стаття 15
Закону України " Про Державну прикордонну службу України").
На час перебування на зазначених
посадах або службі члени політичної
партії зупиняють членство в цій партії.
Начальник
Пирятинського РУЮ
І.І. Луценко

Право на зайняття підприємницькою діяльністю
як одне із основоположних конституційних прав громадян
Конституція в кожній державі - це не
просто документ, не просто закон, а
національна гордість, державний оберіг,
яка закріплює та гарантує основоположні засади державного устрою та
права, обов'язки і демократичні свободи
людини і громадянина.
Історія конституційного творення
України дуже терниста і сягає глибоко в
давнину. Так, ще у 18 столітті (1710 рік)
була прийнята Конституція Пилипа
Орлика. Чинна Конституція України
прийнята 28 червня 1996 року, за оцінками Венеціанської комісії ради Європи
є однією з найпрогресивніших в Європі.
В Основному Законі нашої держави
відображені основоположні права і свободи людини і громадянина, серед яких
чільне місце займає право на заняття
підприємницькою діяльністю.
Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом. Це право означає, що кожний
сам вільний вибирати, орієнтуючись на
свої бажання і можливості, чим займатися: стати підприємцем, менеджером або розпочати індивідуальну трудову діяльність. Людина може визначитися, що вигідно для неї особисто,
і заздалегідь вирішити, коли і що треба
робити, що від кого і в якому обсязі й на
яких умовах вимагати для реалізації
своїх економічних прав та інтересів.
Проте приватна ініціатива не може
суперечити суспільній користі та
моралі, завдавати шкоди особистій безпеці, правам людини та її гідності, порушувати норми економічної безпеки.
Це право базується на свободі підприємницької діяльності, тобто на реальній
можливості здійснення особою на власний розсуд і ризик господарської діяльності, не забороненої законом, з метою
одержання прибутку.
Проте, при здійсненні громадянами
права на підприємницьку діяльність
встановлюються певні обмеження і

заборони. Основний Закон України
окрім того, що закріплює за кожним
право на підприємницьку діяльність, ще
і встановлює відповідні умови, з дотриманням яких можна без перешкод на
практиці реалізувати зазначене право.
Умови, що висуває держава до особи,
яка має намір займатися підприємницькою діяльністю, включають наступні основні елементи:
1. Дотримання конституційних обов'язків - вимог, які висуваються до кожної
людини:
- додержуватися Конституції та законів
України, не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей (ст. 68
Конституції України);
- не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66);
- сплачувати податки і збори (ст. 67).
2. Виконання вимог господарського та
цивільного законодавства України, а
саме:
- наявність повної дієздатності особи,
яка наступає з 18 років, а у виняткових
випадках (складення шлюбу, робота за
трудовим договором або заняття
підприємницькою діяльністю з відома
батьків, усиновлювачів або опікуна) - з
16 років;
- дотримання встановлених державою
обмежень щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні (за колом
осіб, за дієздатністю і правоздатністю,
за вироком суду, за видом діяльності
тощо);
- проходження легалізації (державної
реєстрації) підприємницької діяльності;
- здійснення підприємницької діяльності у будь-яких організаційних формах, що передбачені законом,
- самостійна і ініціативна підприємницька діяльність, а саме самостійне
формування підприємцем програми
діяльності, вибору постачальників і
споживачів продукції, що виробляється,
залучення матеріальнотехнічних, фі-

нансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом,
встановлення цін на продукцію та
послуги відповідно до закону;
- представництво своїх інтересів від
свого імені;
- несення ризику від підприємницької
діяльності за рахунок свого майна;
- самовідповідальність за результати
своєї праці.
Коло осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю:
- народні депутати;
- посадові і службові особи органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування;
- військовослужбовці;
- судді, працівники прокуратури, правоохоронних органів;
- особи, яких суд обмежив у праві
займати певні посади чи займатися
певною діяльністю (протягом строку
такого обмеження);
- особи, засудженим за корисливі
злочини (до зняття чи погашення
судимості).
Підприємництво можуть здійснювати:
- фізичні особи (підприємці);
- юридичні особи, створені відповідно
до законодавства України.
Підприємницька діяльність здійснюється відповідно до загальних принципів господарювання в Україні та
спеціальних принципів підприємництва. Загальними принципами господарювання є:
- забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою
усіх суб'єктів господарювання;
- свобода підприємницької діяльності у
межах, визначених законом;
- вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
- обмеження державного регулювання
економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної
конкуренції у підприємництві;
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- екологічний захист населення, захист
прав споживачів та безпеки суспільства
і держави;
- захист національного товаровиробника;
- заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
у господарські відносини.
Спеціальними принципами підприємницької діяльності є:
- право підприємців вільно вибирати
види підприємницької діяльності, які не
заборонені законом (перелік видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік
видів діяльності, підприємництво в
яких забороняється, встановлюються
виключно законом);
- право самостійно формувати програми діяльності, вибір постачальників і
споживачів продукції, що виробляється,
залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом,
встановлення цін на продукцію та
послуги відповідно до закону;
- право вільного найму підприємцем
працівників на підставі укладеного з
ними трудового договору, при цьому
обов'язком підприємця є забезпечення
належних і безпечних умов праці, її
своєчасна оплата на рівні не нижчому

від мінімального розміру встановленого
законом, а також забезпечення соціальних гарантій, включаючи соціальне і
медичне страхування;
- право комерційного розрахунку та
власного комерційного ризику - суб'єкт
підприємництва самостійно відповідає
за своїми зобов'язаннями, пов'язаними
із підприємницькою діяльністю;
- право вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця
після сплати податків, зборів та інших
платежів, передбачених законом;
- право самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки
на свій розсуд.
Достатньо широкий перелік видів
підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню (ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності"):
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна
торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом,
транспортування природного, нафто-
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вого газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- туроператорська діяльність;
- діяльність, пов'язана з промисловим
виловом риби, крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств та ін.
Слід пам'ятати і про те, що на деякі
види господарської діяльності законом
встановлена заборона, а за зайняття
ними передбачена відповідальність, в
тому числі, і кримінальна. До таких
видів незаконної діяльності належать:
- контрабанда;
- виготовлення або збут підроблених
грошей чи пінних паперів;
- незаконне проведення абортів;
- виготовлення міцних спиртних напоїв
з метою збуту;
- спекуляція;
- виготовлення, придбання, зберігання
або збут отруйних і сильнодіючих речовин;
- незаконне сіяння або вирощування
снотворного маку чи конопель та ін.
Основним способом захисту права
на підприємницьку діяльність є судовий
захист.
Заступник начальника
Полтавського МУЮ
Л.С. Єлізарова

Гарантії прав людини в національній
та міжнародній правових системах
Практична реалізація прав і свобод
людини і громадянина потребує певних гарантій - достатнього рівня економічного,
соціального й культурного розвитку суспільства, надійного юридичного захисту, в
тому числі - можливості звернутися за захистом до міжнародних правових організацій
Економічними гарантіями прав і свобод
людини і громадянина є соціально-ринкова
економіка, рівність форм власності, свобода
зайняття підприємницькою діяльністю, високий рівень продуктивності праці та економічного розвитку суспільства, що дає
змогу забезпечити добробут, гідний рівень
життя і соціальний захист членів суспільства, перебороти такі негативні явища,
як бідність, безробіття, низьку оплату праці
тощо.
Політичною гарантією прав і свобод
людини і громадянина виступає демократія
в найширшому її розумінні. Як духовну гарантію прав і свобод людини і громадянина
слід розглядати панування у свідомості
людей і суспільства уявлень відносно того,
що саме людина є в цивілізованому суспільстві найвищою цінністю, первинним
носієм юридичних потреб та інтересів,
головним суб'єктом права. До юридичних
гарантій прав і свобод людини і громадянина належать правові процедури їх реалізації, право знати свої права і обов'язки,
право на юридичну допомогу, в тому числі і
безкоштовну, на судовий захист, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, на
відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої їх
незаконними рішеннями, діяльністю чи
бездіяльністю, встановлення юридичної
відповідальності за порушення чи обмеження прав людини.
Усі сучасні держави залежно від стану
дотримання ними основних прав людини
можна розділити на три групи:
- тоталітарні держави, які відверто нехтують
правами людини;
- держави, які декларують, визнають у
принципі всі основні права людини, проте
ще не створили належних механізмів для їх
здійснення;

- держави, де досить розвинені правові
інститути щодо захисту прав громадян, хоча
й там трапляються порушення прав окремих
меншин.
Така ситуація вимагає використання
засобів міжнародного контролю за дотриманням прав людини у різних країнах. До
таких засобів належать:
- міжнародно-правові акти, які вміщують
правила діяльності, формулюють права й
обов'язки відповідних суб'єктів (конвенції,
пакти, угоди, договори тощо), а також міжнародні документи, які норми правил поведінки звичайно не вміщують, прав і обов'язків безпосередньо не формулюють (зокрема, декларації, заяви, меморандуми);
- міжнародні органи зі спостереження, контролю за дотриманням основних прав людини (комісії, комітети) та з захисту цих
прав (суди, трибунали).
Серед усіх цих засобів слід розрізняти
"всесвітні" (тобто такі, які створені і використовуються всесвітнім співтовариством в
особі Організації Об'єднаних Націй, її компетентних органів, або під її егідою) і "регіональні" (або, умовно кажучи, континентальні).
Засоби всесвітнього співтовариства:
- Міжнародно-правові акти, документи:
Загальна декларація прав людини (1948 p.);
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 p.); Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права
(1966 р.); Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; Декларація соціального прогресу і розвитку (1969 p.); Декларація про
право на розвиток (1986 p.); Декларація і
План дій Другої конференції з прав людини
(1993 p.);
- Міжнародні органи: Комісія з прав людини
Економічної Соціальної Ради ООН; Комітети ООН: з прав людини; економічних, соціальних і культурних прав; ліквідації расової дискримінації; ліквідації дискримінації жінок; Центр з прав людини Відділення ООН у Женеві; Верховний Комісар
ООН з прав людини.
Регіональні (континентальні) засоби:
Європа:
- Міжнародно-правові акти, документи:
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод; Європейська со-

ціальна хартія (Турин, 1961 p.); Заключний
акт Наради з безпеки і співробітництва;
Підсумковий документ Віденської зустрічі
держав-учасниць НБСЄ (1989 p.); Хартія
основних соціальних прав робітників Європейського Економічного Співтовариства
(Страсбург, 1989 p.); Паризька хартія для
нової Європи (НБСЄ, 1990 p.); Документи
Конференцій з людського виміру загальноєвропейського процесу держав-учасниць
НБСЄ: Паризької (1989 p.), Копенгагенської
(1990 p.), Московської (1991 p.); Підсумковий документ Хельсінської наради державучасниць НБСЄ "Виклик часу перемін".
- Міжнародні органи: Європейська Комісія з
прав людини; Європейський суд з прав
людини; у грудні 1949 р. Генеральна Асамблея 00Н прийняла постанову про заснування
Управління Верховного комісара ООН з
прав біженців; у 1977 р. було утворено Комітет з прав людини; Комітет з питань расової дискримінації; Комітет з питань ліквідації дискримінації щодо жінок; Комітет з
економічних і культурних прав; Комітет
проти катувань (1988 p.), Комітет з прав
дитини (1990 p.).
Америка:
- Міжнародно-правові акти, документи:
Американська декларація прав і обов'язків
людини.
- Міжнародні органи: Міжамериканська
комісія з прав людини; Міжамериканський
суд з прав людини.
Африка:
- Міжнародно-правові акти, документи:
Африканська хартія прав людини і народів;
- Міжнародні органи: Африканська комісія з
прав людини і народів.
Система захисту прав людини склалася й
у Співдружності Незалежних Держав
(СНД), метою якого, як зазначається в Статуті, є забезпечення прав і основних свобод
людини відповідно до загальноприйнятих
принципів і норм міжнародного права та
документів НБСЄ (з 1994 р. - ОБСЄ). Одним
із органів співдружності е Комісія з прав
людини. Цей консультативний орган покликаний слідкувати за виконанням зобов'язань
із прав людини, які взяли на себе державичлени СНД.
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