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З 21 листопада 2011 року, у зв'язку з
прийняттям Кабінетом Міністрів Украї-
ни розпорядження за № 1135-р від
16.11.2011, Міністерство юстиції Украї-
ни та його територіальні органи присту-
пили до виконання повноважень дер-
жавного органу з питань банкрутства. 
Повноваження діяльності Головних
управлінь юстиції в цьому напрямку
визначені Законом України "Про від-
новлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом", Поло-
женням про Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі, іншими
законами та підзаконними актами.

Відповідно до приписів Закону
України "Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його
банкрутом", Господарського процесу-
ального кодексу України, справи про
банкрутство підвідомчі господарським
судам, які розглядають дану категорію
справ, здійснюють контроль по їх
розгляду.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
є учасником провадження у справі про
банкрутство, який підлягає перевірці
Міністерством юстиції України та
головними управліннями юстиції
Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, в областях,

містах Києві та Севастополі, як
територіальними органами з питань
банкрутства, на предмет дотримання
законодавства, в порядку проведення
планових (згідно наказів міністерства)
та позапланових перевірок (згідно
доручень міністерства).

Проаналізувавши результати прове-
дених перевірок арбітражних керуючих
у Полтавській області, можна дійти
висновку, що основною проблемою
залишаються строки здійснення лікві-
даційних процедур банкрутів  арбітраж-
ними керуючими - ліквідаторами, які
персонально відповідають за здійснен-
ня даної процедури.

У свою чергу, аналізуючи спірні
питання у ліквідації підприємств Пол-
авської області, можна виділити проб-
лему передання об'єктів житлового
фонду (гуртожитків) банкрутів до кому-
нальної власності відповідних терито-
ріальних громад, вирішення яких є
довготриваючим, спірним та дає підста-
ви для перешкоджання завершення
ліквідаційної процедури, порушенню
строків її здійснення, а це питання прав
та інтересі людей які найчастіше
проживають у гуртожитках.

Так, стаття 68 Конституції України
зобов'язує кожного неухильно додержу-
ватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону
України "Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання
його банкрутом" від 14.05.1992
№ 2343-ХІІ (в редакції до 19.01.2013,
далі - Закон) провадження у справах про
банкрутство регулюється вищезазна-
ченим Законом, Господарським про-
цесуальним кодексом України, іншими
законодавчими актами України.

При цьому, названий Закон слід
розглядати як законодавчий акт, що
містить спеціальні норми, які мають
пріоритет по відношенню до норм
загальних щодо регулювання порядку
провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону, усі
види майнових активів (майно та

майнові права) банкрута, які належать
йому на праві власності або повного
господарського відання на дату
відкриття ліквідаційної процедури та
виявлені в ході ліквідаційної проце-
дури, включаються до складу ліквіда-
ційної маси, за винятком об'єктів жит-
лового фонду, в тому числі гуртожитків,
дитячих дошкільних закладів та об'єк-
тів комунальної інфраструктури, які в
разі банкрутства підприємства переда-
ються в порядку, встановленому зако-
нодавством, до комунальної власності
відповідних територіальних громад без
додаткових умов і фінансуються в
установленому порядку.

З 19.01.2013 набрав чинності Закон
України № 4212-VI від 22.12.2011, яким
викладено в новій редакції Закон Украї-
ни "Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його
банкрутом" (надалі - Закон в редакції
від 19.01.2013).

Частиною 13 ст. 41, частиною 1 ст. 42
Закону в редакції від 19.01.2013,
визначено, що:
- у разі ліквідації підприємства -
банкрута, зобов'язаного згідно із за-
конодавством передати територіаль-ній
громаді об'єкти житлового фонду, в
тому числі гуртожитки, дитячі дош-
кільні заклади та об'єкти комунальної
інфраструктури, арбітражний керуючий
(ліквідатор) передає, а орган місцевого
самоврядування приймає такі об'єкти
без додаткових умов у порядку, вста-
новленому законодавством;
- усі види майнових активів (майно та
майнові права) банкрута, які належать
йому на праві власності або  госпо-
дарського відання на дату відкриття
ліквідаційної процедури та виявлені в
ході ліквідаційної процедури, вклю-
чаються до складу ліквідаційної маси,
за винятком об'єктів житлового фонду, в
тому числі гуртожитків, дитячих дош-
кільних закладів та об'єктів кому-
нальної інфраструктури, що належать
юридичній особі - банкруту, які
передаються в порядку, встановленому
законодавством, до комунальної влас-
ності відповідних територіальних гро-
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мад без додаткових умов і фінансуються
в установленому порядку.

Таким чином, дані приписи, що є
імперативною нормою спеціального
Закону, який регулює правовідносини в
процедурі банкрутства, передбачають
обов'язкову передачу у разі банкрутства
підприємства об'єктів житлового фонду
та комунальної інфраструктури, що
були виявлені в ході ліквідаційної
процедури, до комунальної власності
відповідних територіальних громад.
При цьому, така передача відбувається
без жодних додаткових умов.

Аналогічної позиції дотримується
Вищий господарський суд України у
постановах від 13.01.2010 № 10/1474,
23.05.2012 № 31/105пн.

Вказане узгоджується з положеннями
п. 8 ст. 31 Закону України "Про колек-
тивне сільськогосподарське підпри-
ємство" та Указу Президента України
від  09 березня 2000 року "Про деякі
заходи щодо поліпшення умов госпо-
дарювання недержавних сільськогос-
подарських підприємств", згідно яких,
постановлено здійснити заходи щодо
безоплатної передачі в комунальну
власність житлового фонду та інших
об'єктів соціальної інфраструктури,
включаючи об'єкти незавершеного бу-
дівництва (об'єкти соціальної інфра-
структури), які належать сільсько-
господарським кооперативам, приват-
ним (приватно - орендним) сільсько-
господарським підприємствам, селянсь-
ким (фермерським) господарствам,
господарським товариствам, а також
іншим сільськогосподарським підпри-
ємствам, які засновано на приватній
власності (недержавні сільськогос-
подарські підприємства), із збережен-
ням мережі та функціонального приз-
начення об'єктів соціальної інфраструк-
тури; та щодо забезпечення передачі в
комунальну власність разом з об'єктами
соціальної інфраструктури майна під-
приємств, що обслуговували ці об'єкти.
Отже, визначені вище об'єкти, майнові
активи, щодо яких встановлений виня-
ток на включення до ліквідаційної маси
банкрута, не можуть бути включені до
складу ліквідаційної маси банкрута,
навіть за умови прийняття комітетом
кредиторів щодо цього майна проти-
лежного рішення (позиція у постанові

Вищого господарського суду України
від 25.02.2009 по справі № 2-3/8403-
2006 (2-20/8403-2006).

Слід, також, зазначити, що лікві-
даційна процедура у справі про бан-
крутство обмежена максимальним
строком у 18 місяців. Наявність на
балансі банкрута майнових активів, які
не підлягають включенню до лікві-
даційної маси, перешкоджає завершен-
ню ліквідаційної процедури.

Більше того, знаходження такого
майна у ліквідатора потребує додат-
кових витрат на його утримання, що
призводить до зменшення ліквідаційної
маси, за рахунок якої відбувається
погашення вимог кредиторів.

Як було зазначено, справи про
банкрутство є формою судового про-
цесу і підвідомчі господарським судам.
Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод
1950 року (далі - Конвенція), що є
частиною національного законодавства
згідно ст. 9 Конституції України, вре-
гульовано, зокрема, що кожен має право
на справедливий і відкритий розгляд
його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім
судом, встановленим законом, який
вирішить спір щодо його прав та
обов'язків цивільного характеру.

У низці рішень Європейського суду з
прав людини, що є джерелом права та
юрисдикцію якого в усіх питаннях, які
стосуються тлумачення і застосування
Конвенції, визнано Україною, закріп-
лено, що право на справедливий су-
довий розгляд може бути обмежене
державою, якщо це обмеження не
завдає шкоди самій суті права. Так, у
рішенні Європейського суду з прав
людини у справі "Осман проти Сполу-
ченого Королівства" від 28 жовтня 1998
року викладено позицію, відповідно до
якої "обмеження не буде сумісним з
пунктом 1 статті 6 Конвенції, якщо воно
не має правомірної мети і якщо відсутнє
пропорційне співвідношення між вжи-
тими засобами та поставленою метою".
Метою справи про банкрутство, перш
за все, є відновлення  платоспро-
можності боржника, інакше, визнання
його банкрутом, а це - припинення
діяльності  суб'єкта  підприємницької
діяльності,  визнаного господарським

судом  банкрутом,  з  метою здійснення
заходів  щодо задоволення визнаних
судом вимог кредиторів шляхом про-
дажу його майна.

З наведеного слідує, що арбітражні
керуючі зобов'язані, з метою: уник-
нення утворення додаткових витрат на
утримання гуртожитків; недопущення
зменшення ліквідаційної маси борж-
ників; здійснення ліквідації в установ-
лені строки - невідкладно вживати
реальних заходів щодо передачі об'єктів
житлового фонду до комунальної влас-
ності територіальних громад, в тому
числі шляхом звернення до суду та
отримання відповідного рішення, з
поданням його на примусове виконання
органами державної виконавчої служби,
оскільки маються непоодинокі випадки
відмови у прийнятті даних об'єктів на
баланс територіальних громад по
причині їх економічної неприваб-
ливості, тощо.

І, як показує судова практика, що не
заборонено процесуальним законо-
давством, дані питання можуть вирі-
шуватися як у позовному провадженні,
так і в межах справи про банкрутство.
Підсумовуючи, слід зауважити, що
відповідно до абзаців 1, 3 п. 11 Розділу
Х (Прикінцеві та перехідні положення),
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (в редакції
Закону № 4212-VI від 22.12.2011, що
набрав чинності з 19.01.2013):
- положення цього Закону застосо-
вуються господарськими судами під час
розгляду справ про банкрутство, про-
вадження в яких порушено після
набрання чинності цим Законом; -
положення цього Закону, що регулюють
ліквідаційну процедуру, застосовують-
ся господарськими судами під час
розгляду справ про банкрутство,
провадження у яких порушено до
набрання чинності цим Законом, якщо
на момент набрання ним чинності
господарським судом не було прийнято
постанову про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури.
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24 серпня 1991 року Україна від-
родилася як незалежна держава -
невід'ємна складова європейської сім'ї
вільних народів. 22 роки тому, на межі
тисячоліть, наш народ зробив визна-
чальний поворот у своїй історії, став
господарем своєї землі, творцем неза-
лежної держави і зайняв своє природне,
віками омріяне місце у світовій
спільноті суверенних держав.

24 серпня 1991 року - конституційною
більшістю Верховної Ради було ухва-
лено Акт проголошення державної
незалежності України. Вперше у віт-
чизняній історії право на свою дер-
жавність було здобуто без війн і
кровопролиття. Поява на політичній
карті світу вільної і самостійної України
стала однією з визначних подій всес-
вітньої історії Другої половини ХХ-го
століття, закономірним результатом
прагнення нашого народу бути госпо-
дарем у власному домі. 

Мрія багатьох поколінь здійснилася.
Дух єдності, сила волі народу, віра у
краще майбуття знайшли своє втілення
в реальності. Акт проголошення неза-
лежності став важливим етапом
історичного шляху нашої країни. Від-
тоді й назавжди майбутнє України - в
руках її народу.

Декларація про державний сувере-
нітет України проголосила принцип
поділу влади в  республіці на законо-
давчу, виконавчу й судову. Виходячи з
цього, система поєднання законодавчої
та  виконавчої функцій радами різних
рівнів вичерпала себе і мала бути
замінена іншою.

У липні 1991 р. Верховна Рада прий-
няла пакет законів стосовно запро-
вадження в Україні інституту прези-
дентської влади. Протягом вересня-
жовтня 1991 р. рубіж у 100 тисяч
підписів, необхідних для балотування
на вищу посаду в державі подолало 7
чоловік.

Незважаючи на істотні відмінності в
їхніх передвиборчих програмах, усі
кандидати стояли на платформі прого-
лошення незалежності України й
закликали громадян України під твер-
дити на республіканському референ-
думі 1 грудня 1991 р. це історичне
рішення Верховної Ради. У ході

передвиборної боротьби усі кандидати
виступали проти участі України у
створенні СНД.

Референдум 1 грудня 1991 р. увій-
шов в історію України як одна з
найсвітліших подій, день національної
гідності її народу. На запитання в
бюлетені для голосування на все-
українському референдумі "Чи під-
тверджуєте Ви Акт проголошення
незалежності України?" 90,32% вибор-
ців відповіли: "Так, підтверджую". 

Сьогодні це вже віха в історії,
знаменна риса нашої держави, вимрія-
ної і вистражданої протягом віків усіма
поколіннями українського народу. З
гордістю і душевним піднесенням зуст-
річаємо ми нині 22 річницю незалеж-
ності Української Держави, яка постала
рівною серед рівних поміж країн
світового співтовариства, впевнено йде
шляхом поступальних політичних та
економічних реформ. 

Впродовж двадцяти двох років
незалежності Україна утвердилася як
демократична, суверенна і соборна
європейська держава, зміцнила свої
міжнародні позиції, підтвердила омрія-
не у віках право на самовизначення
реальними здобутками державо-
творення.

Головним завданням суверенної
України з перших днів її існування
стало здійснення державотворення. 

Державотворчим процесом нази-
вається процес формування і станов-
лення основних інститутів влади, їх
конституційне оформлення, визначення
національних інтересів.

Нова суспільна ситуація, що виник-
ла в Україні після розпаду СРСР і
проголошення незалежності України,
поставила перед українським народом
нові завдання і, перш за все:
- будівництво власної суверенної
держави;
- демонтаж тоталітарних політичних
структур і будівництво правової демок-
ратичної держави;
- трансформація централізованої дер-
жавної економіки в багатоукладну,
ринкову, орієнтовану на соціальні по-
треби людей;
- національне відродження й оздоров-
лення міжнаціональних відносин в

Україні;
- встановлення рівноправних зв'язків з
далекими та ближніми сусідами.

Декларація про державний сувере-
нітет України (16 липня 1990 р.), Акт
проголошення незалежності України
(24 серпня 1991 p.), підсумки Все-
українського референдуму (1 грудня
1991 p.), Конституція України, прий-
нята 28 червня 1996 р., законодавство
України, укази Президента України
стали правовою основою для побудови
незалежної та суверенної Української
держави.

Пріоритетним напрямком держав-
ного будівництва після затвердження
Акта проголошення незалежності
України стало прийняття Конституції
України. 28 червня 1996 р. була прий-
нята Конституція України.

Основні принципи Конституції
України: 
- суверенітет;
- незалежність;
- демократизм;
- соціальна держава;
- правова держава;
- пріоритет загальнолюдських ціннос-
тей;
- поділ влади.

Україна може і повинна стати силою,
що єднає континентальні економічні
союзи. У сучасному глобалізованому і
складному світі Україна мусить ствер-
дитись у якості сильної та амбітної
держави, що має міцний фундамент і
здатна відповідати на виклики бурем-
ного XXI століття - століття глибоких
світових трансформацій.

Нині, у дні двадцять другої річниці
Незалежності, в Україні існує широкий
консенсус. Адже кожен із нас чітко
усвідомлює, яку країну ми разом будує-
мо. Це - сучасна, демократична, право-
ва, високотехнологічна і розвинена
держава, яка є невід'ємною складовою
європейського цивілізаційного просто-
ру. І ця мета об'єднує всіх українців,
незалежно від політичних уподобань чи
віри. Шлях до її досягнення безальтер-
нативний - це глибока модернізація
країни. 

Начальник 
Диканського РУЮ

С.Г. Джюве

Державотворчі процеси в Україні

22 річниця Незалежності України
24 серпня 2013 року ми святкуємо 22

річницю проголошення Незалежності
України.

Україна, котра постала перед світом у
1991 році, є спадкоємницею величезно-
го державного досвіду, який протягом
віків створювався на українській землі.
Згадуючи історію держави Північного
Причорномор'я держави - Київської
Русі, Галицько - Волинського князівст-
ва, Литовсько - Руської держави, ко-
зацької республіки - Запорізька Січ,
України - Гетьманщини, України у скла-
ді Російської та Австро - Угорської
імперії, Радянської України до теперіш-
ньої держави, можна зазначити, що за-
гальною рисою всіх цих часів є праг-
нення українського народу до незалеж-
ності.

Сучасна незалежна Україна будува-

лась поступово. Під час глибоких со-
ціальних і політичних зрушень остан-
нього десятиріччя ХХ століття поси-
лився потяг усіх народів колишнього
Союзу РСР до незалежності і розбудови
власної держави.

16 липня 1990 року - прийнято Дек-
ларацію про державний суверенітет
України.
І вінцем багатовікових державотворчих
пошуків українського народу стало
прийняття Верховною Радою Українсь-
кої РСР 24 серпня 1991 року "Акта
проголошення незалежності України".

У цьому історичному документі
закріплювалися незалежність України і
створення самостійної української дер-
жави, яка дістала назву "Україна". Про-
голошувалися неподільність і недотор-
каність території України, а також те,

що віднині на цій території мають чин-
ність виключно Конституція і Закони
України.

24 серпня 1991 року Верховною
Радою УРСР крім прийняття Акту було
прийнято постанову, яка передбачала
проведення 1 грудня 1991 року Всеук-
раїнського референдуму на під-
твердження Акту проголошення неза-
лежності України.

Референдум, який відбувся у наміче-
ні строки не залишив жодних шансів.

90,32% громадян, які брали участь у
референдумі, сказали: "Так", - Акту
проголошення Незалежності України.

В.о.начальника 
Лохвицького РУЮ

Є.В. Литвин
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Відомі події 19-21 серпня 1991 р.,
пов'язані зі спробою ДКНС здійснити
військовий переворот і узурпувати вла-
ду у Москві, спричинили до фактич-
ного розпаду колишнього СРСР і зрос-
тання національної самосвідомості
союзних республік. 

Так і в Україні Верховна Рада 24
серпня 1991 р. приймає постанову
№ 1428 "Про політичну обстановку на
Україні і негайні дії Верховної Ради
України по створенню умов неповто-
рення надалі військового перевороту",
положення якої, зокрема, зобов'язують
комісію парламенту з питань законо-
давства і законності внести на розгляд
пропозиції про доповнення статті 97
Конституції Української РСР положен-
нями про утворення військових форму-
вань, підпорядкованих республікансь-
ким органам влади та управління, за-
вершити внесення змін і доповнень до
Конституції України, пов'язаних з
заснуванням інституту президентства в
республіці, і прискорити формування
Конституційного Суду України, а також,
спільно з Кабінетом Міністрів України,
підготувати і внести на розгляд парла-
менту проект постанови про порядок
тимчасової дії окремих законів Союзу
РСР на території республіки до прий-
няття відповідних законів України,
підготувати проект Звернення до ООН з
проханням виступити гарантом реалі-

зації незалежності України як суб'єкта
міжнародного права і члена ООН.
Верховна Рада України, незважаючи на
неоднозначність внутрішньої та зов-
нішньополітичної ситуації, й надалі
була послідовною у своїй державот-
ворчій діяльності й 24 серпня 1991 р.,
продовжуючи тисячолітню традицію
державотворення в Україні, виходячи з
права на самовизначення, передба-
ченого Статутом ООН та іншими між-
народно-правовими документами,
реалізуючи Декларацію про державний
суверенітет України, урочисто прий-
няла постанову, яка затверджувала Акт
проголошення незалежності України та
стала свого роду "Днем народження"
Української держави. Відтоді у цей день
в нашій країні щороку відзначається
найбільш шановане державне свято -
День незалежності України. 

Окремо слід відзначити, що тодішнє
керівництво Верховної Ради України
чітко усвідомлювало необхідність по-
дальшої легітимізації незалежності Ук-
раїни у загальноприйнятий для демок-
ратичних держав спосіб. Таким право-
вим інструментарієм всенародної легі-
тимізації незалежності для пост-
радянських республік Балтії та низки
постсоціалістичних європейських дер-
жав стали загальнодержавні рефе-
рендуми щодо утвердження національ-
ної державності. До проведення 1 груд-

ня 1991 р. республіканського референ-
думу на підтвердження Акта прого-
лошення незалежності України зобо-
в'язувала й Постанова Верховної Ради
Української РСР від 24 серпня 1991 р.
№ 1427 "Про проголошення незалеж-
ності України". 

Тим більше, що попередньо, 3 липня
1991 року, прийнявши Закон "Про
всеукраїнський та місцеві референ-
думи", сформувала належні законодавчі
основи для проведення цього рефе-
рендуму.Всеукраїнський референдум
відбувся в визначені строки - 1 грудня
1991 р., у демократичний спосіб, без
суттєвих порушень законодавства та
при загальному національному підне-
сенні й консолідації громадян усіх
національностей довкола ідеї розбудови
Української держави. 

Вікова мрія українського народу про
незалежність знайшла політичне офор-
млення. 

Молода держава стала будувати від-
носини з іншими державами на основі
взаємної поваги суверенітету, незалеж-
ності і територіальної цілісності, нев-
тручання в їхні внутрішні справи, роз-
витку всебічних політичних, еконо-
мічних і культурних зв'язків.

Начальник 
Зіньківського РУЮ

О.В. Гурин

Проголошення незалежності України

22-га річниця Незалежності України
- видатна подія для громадян нашої
держави, велике національне свято
всього світового українства. 

Багато століть український народ
боровся проти численних ворогів за
право самому розпоряджатися рідною
землею і своєю долею, за незалежну й
самостійну українську державу. Нареш-
ті 16 липня 1990 р. Верховна Рада
України прийняла "Декларацію про
державний суверенітет України", в якій
проголосила "державний суверенітет
України як верховенство, самостійність,
повноту і неподільність влади Респуб-
ліки в межах її території та неза-
лежність і рівноправність у зовнішніх
зносинах".

24 серпня 1991 р. Верховна Рада
Української РСР проголосила Україну
незалежною демократичною державою.
В "Акті проголошення незалежності
України", прийнятому 24 серпня 1991p.,
говориться: "Виходячи із смертельної
небезпеки, яка нависла була над Украї-
ною у зв'язку з державним переворотом
в СРСР 19 серпня 1991 року, продов-
жуючи тисячолітню традицію державо-
творення в Україні, виходячи з права на
самовизначення, передбаченого Стату-
том ООН та іншими міжнародно-пра-
вовими документами, здійснюючи
Декларацію про державний суверенітет
України, Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної Республіки
урочисто проголошує незалежність
України та створення самостійної ук-
раїнської держави - України. Територія
України є неподільною і недоторканою.
Віднині на території України мають

чинність виключно Конституція і за-
кони України. Цей акт набирає чинності
з моменту його схвалення". У про-
веденому 1 грудня 1991 pоку референ-
думі 90,32 % громадян, що брали у
ньому участь, підтвердили "Акт прого-
лошення незалежності України". Пер-
шим всенародно обраним президентом
став Леонід Макарович Кравчук, за
якого віддали свої голоси 61,59 % ви-
борців, які брали участь у голосуванні.
Територія України становить 603,7
тисяч квадратних кілометрів. Вона біль-
ша, ніж територія Англії, Бельгії, Гол-
ландії, Португалії, Греції, Швейцарії,
разом узятих. Землі України простя-
гаються із сходу на захід до 1300 км -
від притоків Дону до буйної Тиси - і з
півночі на південь на 900 км - від зе-
лених лісів Полісся до південних бере-
гів Криму. Українська держава має су-
сідами: на північному заході - Польщу,
на заході - Словаччину, Угорщину і Ру-
мунію, на південному заході - Молдову,
на півночі - Білорусь, на сході і пів-
денному сході - Росію. На півдні Украї-
на омивається водами Чорного і Азовсь-
кого морів. Україна має м'який помір-
ний клімат. Тільки на південному узбе-
режжі Криму він субтропічний. Ук-
раїнські землі перетинаються багатьма
великими і малими ріками (їх налічу-
ється майже 23 тис). Серед них най-
більші - Дніпро, Прип'ять, Дністер, Дес-
на, Південний Буг, Сіверський Донець.
Крім того, в Україні є понад 3 тисячі
природних озер, які мають загальну
площу понад 2 тисячі квадратних кі-
лометрів.

Україна відзначається родючістю

ґрунтів, різноманітністю рослинного і
тваринного світу, багатством природних
копалин, серед яких є родовища кам'я-
ного вугілля, нафти, газу, залізних,
марганцевих, ртутних і титанових руд,
калійної солі та графіту, вогнетривкої
глини і т. д. Чисельність населення Ук-
раїни на 1 січня 1994 р. становила по-
над 52 млн. чоловік. Населення України
багатонаціональне. Разом з українцями
тут проживають росіяни, білоруси,
молдавани, євреї, поляки, греки, румуни
та ін.

Ставши незалежною демократичною
державою, Україна ввійшла у між-
народну співдружність цивілізованих
країн як її повноправний член. Її виз-
нали понад 150 держав світу. Із біль-
шістю з них встановлені дипломатичні
відносини і налагоджуються економічні
й культурні зв'язки.

День прийняття Акта проголошення
Незалежності України назавжди закар-
бувався в пам'яті українських патріотів
усіх поколінь. Тих, для кого Вільна Ук-
раїна як національна держава українсь-
кого народу - демократична, заможна,
потужна, соціальна, правова, справед-
лива - була, є і назавжди залишати-
меться головною метою і змістом
життя. Особливо дорогий цей день для
тих людей, які протягом десятиріч
мріяли про Українську Державу.

Народ прагнув кардинальних змін на
краще. Їх настання справедливо пов'я-
зувалося з Незалежністю та Демок-
ратією.

Гадяцьке РУЮ

Україна - незалежна демократична держава
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Створення нових владних структур в незалежній Україні
Становлення нової української

держави відповідно до Акту прого-
лошення незалежності України 24
серпня 1991 р. відбувалося в умовах
розпаду СРСР. Перед молодою держа-
вою постало головне питання - форму-
вання трьох гілок державної влади:
законодавчої, виконавчої і судової.
Невідкладними для вирішення були і
залишаються питання демократизації
суспільного життя, перехід від планової
до ринкової економіки, розбудова і
реформування Збройних Сил України,
забезпечення міжнаціонального і
соціального миру у суспільстві.

Особливістю формування законодав-
чої гілки влади було те, що до 1994 р.
продовжувала діяти "стара" Верховна
Рада, обрана ще за існування СРСР у
1990 p., коли в інших державах, які
виникли після розпаду Радянського
Союзу, були проведені вибори до нових
парламентів. Переборюючи протисто-
яння між комуністичною більшістю і
демократичною опозицією, ВР України
прийняла близько 400 законів.

У складних умовах відбувалося
становлення виконавчої влади. В Украї-
ні було запроваджено пост Президента.
Першим президентом України 1 грудня
1991 р. обраний Л. Кравчук. У 1994 р.

відбулися позачергові вибори Прези-
дента - на цей пост обрано Л. Кучму. Не
виправдало себе запровадження поста
представника Президента України в
областях, районах, містах Києві і
Севастополі (1992 - 1994). На сьогодні
органами виконавчої влади на місцях є
державні адміністрації. Основним
недоліком державного будівництва в
Україні є протистояння між законодав-
чою і виконавчою гілками влади, що
дещо пом'якшилося з прийняттям
Конституції України 28 червня 1996
року.

Було удосконалено судову систему,
створено Конституційний Суд України.
До сьогодні Україна являє собою
поєднання змішаної (парламентсько-
президентської) республіки і радянської
влади. 

Складним виявився процес форму-
вання автономії Криму. В 1990 р.
Кримський півострів отримав статус
Автономної республіки, що і закріплено
у Конституції України. На першому
етапі там навіть було обрано свого
президента (перший і останній презид-
ент - К. Мешков), щоправда пізніше ВР
Автономної Республіки Крим скасувала
цей пост. 1998 р. прийнято нову консти-
туцію Криму. Сьогодні кримсько-

татарське населення Криму вимагає
встановлення у Криму національної
автономії.

При вирішенні соціально-економіч-
них проблем не вдалося запобігти таких
негативних явищ, як інфляція, падіння
життєвого рівня основної частини
населення.

У жовтні 1991 p. BP України
затвердила концепцію оборони та
будівництва Збройних Сил України.
Відповідно до неї Україна проголошу-
валася нейтральною, без'ядерною та
позаблоковою державою. 6 грудня 1991
р. прийнято закон "про Збройні Сили
України", що заклав правову базу для
реформування армії. Розпочалося
поетапне скорочення армії та флоту.
1993 р. прийнята воєнна доктрина
України. 

До сьогодні головними проблемами
армії є незадовільне мате-ріальне
постачання частин, коли коштів, що
виділяються державою, ледь виста-чає
на виплату зарплат військовослуж-
бовцям, а також остаточна невиріше-
ність проблем Чорноморського флоту.

Начальник 
Великобагачанського РУЮ

О.І. Почеп

Гарантії прав людини у соціальній, 
демократичній, правовій державі

Основою розвитку всіх суспільних
явищ є визначення пріоритетних стра-
тегічних напрямів роботи та механізмів
їх втілення. Одним із найактуальніших
питань сьогодення є розбудова незалеж-
ної, правової, демократичної, соціаль-
ної держави. Фундаментом її розвитку є
визначення і закріплення прав і свобод
людини і громадянина. Ставлення до
людини, повнота задоволення її потреб
є не тільки критерієм, за яким оціню-
ється рівень демократичного розвитку
будь-якої держави, але й свідчить про
далекоглядну соціальну політику краї-
ни, яка піклуючись про захист прав
людини сьогодні, тим самим забезпечує
належний фундамент для свого
майбутнього.

Під гарантіями прав і свобод
розуміють своєрідні умови, засоби,
методи і механізми, що забезпечують
реалізацію прав і свобод людини і
громадянина. Гарантії конституційних
прав особи поділяються на економічні,
політичні та юридичні.

Економічними гарантіями прав і
свобод людини і громадянина є ринкова
економіка, рівність всіх форм власності,
свобода зайняття підприємницькою
діяльністю, високий рівень продуктив-
ності праці та економічного розвитку
суспільства, що дає змогу забезпечити
добробут, гідний рівень життя і
соціальний захист членів суспільства. 

До політичних гарантій прав і свобод
відноситься політичний плюралізм і
багатопартійність, сформована на де-
мократичних засадах виборча система,

яка надавала б змогу громадянам
реально впливати на державну політи-
ку, брати активну участь в управлінні
державними справами.
Юридичні гарантії прав закріплені у
Конституції, яка встановлює, що: права
і свободи людини і громадянина захи-
щаються судом (ст. 55); кожен має право
на відшкодування за рахунок держави
чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, дія-
ми чи бездіяльністю органів державної
влади, місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб при здійс-
ненні ними своїх повноважень (ст. 56);
кожному гарантується право знати свої
права і обов'язки (ст. 57); закони та інші
нормативно-правові акти не мають зво-
ротної дії в часі, крім випадків, коли
вони пом'якшують або скасовують
відповідальність особи (ст. 58); кожен
має право на правову допомогу (ст. 59);
ніхто не зобов'язаний виконувати явно
злочинні розпорядження чи накази
(ст. 60); ніхто не може бути двічі
притягнений до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне і теж саме
правопорушення (ст. 61); особа вва-
жається невинуватою у вчиненні зло-
чину і не може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду
(ст. 62); особа не несе відповідальності
за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім'ї чи
близьких родичів, коло яких визна-

чається законом (ст. 63).
Гарантії конституційних прав і

свобод містяться не тільки в статтях
Конституції, вони передбачені і норма-
ми галузевого законодавства. Так, право
на охорону державою гідності людини
кореспондується з обов'язком поса-
дових осіб державних структур пова-
жати гідність людини і означає:
1) що ніщо не може бути підставою для
її приниження; 
2) будь-які заходи щодо впливу на
неправомірну поведінку особи з боку
працівників правоохоронних органів не
повинні вести до приниження людської
гідності; 
3) чуйне ставлення до задоволення прав
і законних інтересів людини; 
4) додержання етичних норм службов-
ців і посадових осіб у стосунках з
людьми в тяжких життєвих ситуаціях. 

Найбільш ефективною гарантією
прав і свобод людини і громадянинa є
правосуддя. Характерним для абсолют-
ної більшості конституцій світу, в тому
числі України, є виокремлення як
основних гарантій прав і свобод особи
внутрішньодержавних і міжнародно-
правових. Так, у частині третій ст. 55
Конституції України встановлено, що
кожен має право після використання
всіх національних засобів правового
захисту звертатися за захистом своїх
прав і свобод до відповідних міжнарод-
них судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій,
членом або учасницею яких є Україна.
Право на самозахист встановлено час-
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тиною четвертою ст. 55 Конституції:
кожен має право будь-якими не заборо-
неними законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань.

Суттєвою гарантією прав і свобод є
допомога професійного захисника
(адвоката) в кримінальному, цивіль-
ному чи адміністративному процесі.

До гарантій прав і свобод належать
також юридична відповідальність за їх
порушення. Мається на увазі відпо-
відальність насамперед влади (органів

держави та їх посадових осіб), яка
передбачена українським законодавст-
вом.

У забезпеченні конституційних прав
і свобод особи велику роль відіграють
органи місцевого самоврядування. Але
їх матеріально-фінансові та інші мож-
ливості не завжди є достатніми  для
належної реалізації прав особи.

Слід підкреслити, що, незважаючи
на значущість вищезазначених гаран-
тій, важливим є не тільки їх закріп-
лення, але й перш за все забезпечення

дієвості таких принципів, їх практична
реалізація. 

Вирішення цієї проблеми потребує
не тільки засобів правового забезпе-
чення, але й розв'язання питань соціаль-
но-економічного розвитку, укріплення
моральних цінностей та правової куль-
тури населення. 

Головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації речових прав

на нерухоме майно
І.Ю. Пінчук

З історії незалежності України
Вперше  День Незалежності України

було відзначено  в 1990 році 16 липня. У
цей день Верховна Рада Української
РСР прийняла  Декларацію про держав-
ний суверенітет України. Також, в той
же день 16 липня 1990 року Верховна
Рада Української РСР ухвалила ще один
документ - постанову "Про День прого-
лошення незалежності України". У
цьому документі зазначено: 

"Зважаючи на волю українського
народу та його одвічне прагнення до
незалежності, підтверджуючи історич-
ну вагомість прийняття Декларації про
державний суверенітет України 16
липня 1990 року Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної
Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:

Вважати день 16 липня Днем
проголошення незалежності України і
щорічно відзначати його як державне
загальнонародне свято України".

Через деякий час в тому ж 1991 році
18 червня, були внесені відповідні змі-
ни до статті 73 Кодексу законів про пра-
цю Української РСР, після чого, в пере-
ліку святкових днів з'явився запис: "16
липня - День Незалежності України".

Згодом, 24 серпня 1991 р. Верховна
Рада України прийняла історичний
документ виняткового значення для
долі українського народу - Акт проголо-
шення незалежності України. У ньому
зазначалося: "Виходячи із смертельної
небезпеки, яка нависла була над Украї-
ною у зв'язку з державним переворотом
в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжу-
ючи тисячолітню традицію державо-
творення в Україні, виходячи з права на
самовизначення, передбаченого Стату-
том ООН та іншими міжнародно-право-
вими документами, здійснюючи Декла-
рацію про державний суверенітет Ук-
раїни, Верховна Рада урочисто
проголошує незалежність України та
створення самостійної української дер-
жави - України. Територія України є
неподільною і недоторканною. Віднині
на території України мають чинність
виключно Конституція і закони
України.

Цей акт набирає чинності з моменту
його схвалення".

За Акт проголосувала абсолютна
більшість депутатів Верховної Ради.
УРСР перестала існувати. На геополі-
тичній карті світу постала нова самос-

тійна держава - Україна.
На підтвердження Акта проголошен-

ня незалежності Верховна Рада України
вирішила провести 1 грудня 1991 р.
республіканський референдум. Він був
потрібен, щоб нейтралізувати політичні
спекуляції противників української
незалежності, які заявляли, що народ
буцімто не підтримує Акт про незалеж-
ність. Також і Союзне керівництво на
чолі з президентом СРСР М. Горба-
човим, не втрачаючи надій на укла-
дення нового союзного договору, вело
активну роботу в цьому напрямі. Крім
того, світове співтовариство не поспі-
шало з визнанням самостійності Украї-
ни, вичікуючи, як розгортатимуться
події. На всеукраїнському референдумі
кожен громадянин мав чітко відповісти
"Так, підтверджую", або "Ні, не під-
тверджую" на запитання: "Чи під-
тверджуєте Ви Акт проголошення неза-
лежності України?"

Із 37885,6 тис. громадян України,
котрі були внесені до списків для
таємного голосування, взяли участь у
голосуванні 31891,7 тис. (84,18%). Із
них позитивно відповіли 28804,1 тис.
виборців (90,92%). Зокрема, у Криму
відповіли на запитання референдуму
"Так, підтверджую" 54,19% громадян, у
Севастополі - 57,07%; у Донецькій,
Луганський, Одеській, Харківській об-
ластях підтвердили Акт про незалеж-
ність понад 80% вибор   ців; в Івано-
Франківській, Львівській, Тернопіль-
ській, Волинській, Рівненській, Жито-
мирській, Київській, Хмельницькій,
Черкаській, Вінницькій областях за
незалежність проголосувало понад
95%, у решті областей - понад 90%
громадян.

За результатами референдуму вже ні
в кого не могло бути сумніву, чи
український народ хоче мати свою
самостійну державу. Втретє за 350 років
від Визвольної війни середини XVII ст.
Україна здобула самостійність. Голов-
ним завданням стало збереження
незалежності й суверенності Українсь-
кої держави, недопущення помилок,
зроблених на двох попередніх етапах
існування державності, - у середині
XVII ст. і в 1917-1920 рр.

Україна стала суверенною державою
без кровопролиття, мирним шляхом.

24 серпня 1991 р. вона офіційно

отримала назву - Україна, що відповідає
історичній традиції. Розпочався процес
утвердження атрибутів державності, без
яких не існує суверенних держав. 4
вересня 1991 р. над куполом будинку
Верховної Ради замайорів національ-
ний синьо-жовтий український прапор,
а 28 січня 1992 р. він отримав статус
державного. 15 січня 1992 р. державним
гімном України стала музика компози-
тора М. Вербицького на слова П.
Чубинського "Ще не вмерла Україна...".
19 лютого 1992 р. Верховна Рада за-
твердила тризуб як малий герб України.
Національна символіка перетворилася
на державну.
Так як 24 серпня 1991 року Верховна
Рада Української РСР ухвалила Акт про
проголошення незалежності України,
виникла потреба змінити дату святку-
вання цього Дня. З цього приводу 20
лютого 1992 року Верховна Рада
України ухвалила постанову "Про День
Незалежності України ". У ній зазна-
чено: "Зважаючи на волю українського
народу та його одвічне прагнення до
незалежності, підтверджуючи історич-
ну вагомість прийняття Акта прого-
лошення незалежності України 24 серп-
ня 1991 року. На Всеукраїнському
референдумі ще в 1991 році, 1 грудня
було підтверджено святкування Дня
Незалежності України.

Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати день 24 серпня Днем
Незалежності України і щорічно від-
значати його як державне загально-
народне свято України.
2. Постанову Верховної Ради Українсь-
кої РСР "Про День проголошення
незалежності України" від 16 липня
1990 року вважати такою, що втратила
чинність.

Згідно з цим, 5 червня 1992 року
Верховна Рада України винесла поста-
нову: у частині першій статті 73 Ко-
дексу законів про працю України слова
"16 липня - День Незалежності Украї-
ни" замінити словами "24 серпня - День
Незалежності України". 

З цього приводу День Незалежності
України щороку відзначається 24
серпня.

Начальник 
Комсомольського МУЮ

О.В. Опанасенко
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Головним завданням суверенної
України з перших днів її існування
стало здійснення державотворення.

Декларація про державний суве-
ренітет України (16 липня 1990 р.), Акт
проголошення незалежності України
(24 серпня 1991 p.), підсумки Все-
українського референдуму (1 грудня
1991 p.), Конституція України, прий-
нята 28червня 1996 р., законодавство
України, укази Президента України
стали правовою основою для побудови
незалежної та суверенної Української
держави.

Пріоритетним напрямком державно-
го будівництва після затвердження Акта
проголошення незалежності України
стало прийняття Конституції України.
28 червня 1996 р. була прийнята
Конституція України.

Основні принципи Конституції
України:
- суверенітет;
- незалежність;
- демократизм;
- соціальна держава;
- правова держава;
- пріоритет загальнолюдських ціннос-
тей;
- поділ влади.

В умовах економічної та політичної
кризи для України актуальним стає
пошук ефективних моделей державного
управління. Можна стверджувати, що
державне управління цілком залежить
від того, яким чином визначаються
функції держави, яка модель діяльності
державних органів влади визначена як
головна для забезпечення функціону-
вання суспільства. У цьому аспекті важ-
ливим є дослідження проблем різно-
манітного трактування змісту держав-
но-управлінської діяльності. Формуван-
ня цього змісту в усьому світі відбу-
валося протягом тривалого часу. На сьо-
годні важливим для України стає розбу-
дова саме соціальної держави, яка за-
безпечить захист більшості населення
від можливих соціальних ризиків еко-
номічної кризи.

Україна - соціальна держава. Це
означає, що держава ґрунтується на
розвиненому громадянському сус-
пільстві, має збалансовану економіку і
ефективну правову систему, та здатна,
відповідно до принципу соціальної
справедливості, забезпечити громадя-
нам гідний рівень життя, гарантувати
соціальну стабільність, соціальну без-
пеку і соціальну допомогу, громадянсь-
кий мир і злагоду. Соціальною може
бути тільки багата і раціональна
(розумова) держава, держава стратегіч-
ного розрахунку.

Ознаками України як соціальної
держави є:
1) людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю (ч. 1 ст. З Консти-
туції України);
2) забезпечується необхідний прожит-
ковий мінімум для людини, індивіда.
Прожитковий мінімум - це вартісна
величина достатнього для забезпечення
нормального функціонування організму
людини, збереження її здоров'я набору
продуктів харчування, а також міні-
мального набору непродуктових товарів

та послуг, необхідних для задоволення
основних соціальних і культурних пот-
реб особи.

Прожитковий мінімум вираховується
на одну особу залежно від основних
соціальних груп населення (діти-ін-
валіди, пенсіонери та ін.). Розмір
прожиткового мінімуму встановлюєть-
ся Верховною Радою України за по-
данням Кабінету Міністрів України до
початку розгляду проекту закону про
Державний бюджет України на наступ-
ний рік. В Україні прожитковий міні-
мум затверджується законом;
3) громадяни мають право на со-
ціальний захист, що включає право на
забезпечення їх у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, перед-
бачених законом. Це право гарантується
загальнообов'язковим державним со-
ціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підпри-
ємств, установ і організацій, а також
бюджетних та інших джерел соціаль-
ного забезпечення; створенням мережі
державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непраце-
здатними. Пенсії, інші види соціальних
виплат та допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забез-
печувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого
законом (ч. З ст. 46 Конституції
України);
4) основи соціального захисту, форми і
види пенсійного забезпечення, засади
регулювання праці і зайнятості встанов-
люються законами України (п. 6 ч. 1 ст.
92 Конституції України);
5) громадянам України гарантується
право на матеріальне забезпечення у
разі тимчасової втрати працездатності,
на допомогу у разі народження дитини,
її догляду та ін.;
6) створюються спеціальні державні
заклади по догляду за непрацездатними
особами - територіальні центри со-
ціального обслуговування населення,
будинки-інтернати для самотніх і прес-
тарілих громадян, дитячі будинки та ін.;
7) конституційні норми та закони
України в частині регламентації со-
ціального захисту людини відповідають
міжнародним правовим актам, наприк-
лад, Загальній декларації прав людини,
Міжнародному пакту про економічні,
соціальні та культурні права та ін.

Ці основні конституційні ознаки
соціальної держави знайшли відоб-
раження у сучасному  законодавстві.
Так, одним із основних законів, що
визначає правові засади формування та
застосування державних соціальних
стандартів і нормативів, спрямованих
на реалізацію основних соціальних
гарантій в Україні, є Закон України
"Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії", прий-
нятий 5 жовтня 2000 р. Закон прийнято
з метою визначення пріоритетів дер-
жавної соціальної політики щодо за-
безпечення потреб громадян у мате-
ріальних і духовних благах, визначення
механізму реалізації їхніх соціальних
прав і державних соціальних гарантій,
джерел фінансування соціального

захисту населення.
Згідно закону наведено категорії та

поняття, що застосовуються для визна-
чення соціальних стандартів і норма-
тивів. Основними з них є: державні
соціальні стандарти, державні соціальні
гарантії, прожитковий мінімум, со-
ціальні норми і нормативи, нормативи
витрат (фінансування).

Державні соціальні стандарти - це
встановлені законами, іншими норма-
тивно-правовими актами соціальні нор-
ми і нормативи або їх комплекс, на базі
яких визначаються рівні основних
державних соціальних гарантій. Під
останніми розуміють установлені зако-
нами мінімальні розміри оплати праці,
доходів громадян, пенсійного забезпе-
чення, соціальної допомоги, розміри
інших видів соціальних виплат, які
забезпечують рівень життя не нижчий
від прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум - вартісна
величина достатнього для забезпечення
нормального функціонування організму
людини, збереження її здоров'я набору
продуктів харчування, а також міні-
мального набору непродовольчих то-
варів і мінімального набору послуг,
необхідних для задоволення основних
соціальних і культурних потреб особис-
тості. Прожитковий мінімум визна-
чається на основі соціальних норм і
нормативів - показників необхідного
споживання продуктів харчування,
непродовольчих товарів і послуг та
забезпечення освітніми, медичними,
житлово-комунальними і соціально-
культурними послугами.

Фінансування реалізації державних
соціальних стандартів і гарантій здійс-
нюється на основі нормативів витрат
(фінансування) - показників поточних і
капітальних витрат із бюджетів усіх
рівнів на забезпечення задоволення
потреб на рівні, не нижчому від дер-
жавних соціальних стандартів і нор-
мативів.

Державні соціальні стандарти обо-
в'язково враховуються при розробці
програм економічного і соціального
розвитку. 

Основними принципами формування
державних соціальних стандартів нор-
мативів в Україні є:
- забезпечення визначених Конститу-
цією України соціальних прав і дер-
жавних соціальних гарантій достат-
нього життєвого рівня для кожного;
- законодавче встановлення найважли-
віших державних соціальних стандартів
і нормативів;
- диференційований за соціально-де-
мографічними ознаками підхід до виз-
начення нормативів;
- наукова обґрунтованість норм спо-
живання та забезпечення;
- соціальне  партнерство;
- гласність і громадський контроль у їх
визначенні та застосуванні;
- урахування вимог норм міжнародних
договорів України у сфері соціального
захисту і трудових відносин.

До основних державних соціальних
гарантій відносять:
- мінімальний розмір заробітної плати;
- мінімальний розмір пенсії за віком;
- неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;

Україна - соціальна держава
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- розміри державної соціальної допо-
моги та інших Соціальних виплат.

Основні державні соціальні гарантії,
які є основним джерелом існування, не
можуть бути нижчими від прожитко-
вого мінімуму. 

Інші державні соціальні гарантії
забезпечують:
- рівень життя населення, що постраж-
дало внаслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС;
- рівень оплати праці працівників різної
кваліфікації в установах та організа-
ціях, які фінансуються з бюджетів усіх
рівнів;
- стипендії учням професійно-техніч-
них і студентам вищих державних нав-
чальних закладів;
- індексації доходів населення з метою
підтримання достатнього життєвого
рівня громадян і купівельної спро-
можності їхніх грошових доходів в
умовах зростання цін;
- надання гарантованих обсягів соціаль-
но-культурного, житлово-комунально-
го, транспортного, побутового обслу-
говування та обслуговування у сфері ос-
віти, охорони здоров'я, фізичної культу-
ри і спорту, торгівлі й громадського
харчування;
- забезпечення пільгових умов задо-
волення потреб у товарах і послугах
окремим категоріям громадян, які
потребують соціальної підтримки.

Державні соціальні гарантії є обо-
в'язковими для всіх державних органів,
органів місцевого самоврядування, під-

приємств, установ і організацій неза-
лежно від форми власності.

Органи місцевого самоврядування
при розробці та реалізації місцевих со-
ціально-економічних програм можуть
передбачати додаткові соціальні гаран-
тії за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів.

Що стосується фінансування заходів
соціальної підтримки населення, то,
згідно з законом, надання державних
соціальних гарантій повинно здійсню-
ватися за рахунок бюджетів усіх рівнів,
коштів підприємств, установ і органі-
зацій та соціальних фондів на засадах
адресності й цільового використання.
Причому державні соціальні гарантії та
державні соціальні стандарти і нор-
мативи повинні бути основою і пріори-
тетом для розрахунку видатків на
соціальні цілі та формування на їх
основі бюджетів усіх рівнів і соціаль-
них фондів, міжбюджетних відносин,
розроблення загальнодержавних і міс-
цевих програм економічного і соціаль-
ного розвитку.

Контроль за дотриманням законо-
давства про державні соціальні стан-
дарти і нормативи та державні соціальні
гарантії

Контроль за дотриманням законо-
давства про державні соціальні стан-
дарти і нормативи та державні соціальні
гарантії здійснюється органами держав-
ної влади та органами місцевого самов-
рядування із залученням громадських
організацій та незалежних експертів на

засадах гласності.
Об'єднання профспілок відповідно

до їх повноважень можуть проводити
перевірки дотримання державних со-
ціальних стандартів і нормативів та
державних соціальних гарантій, з
результатами яких вони ознайомлюють
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.

Посадові особи, винні у порушенні
законодавства про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гаран-
тії, несуть відповідальність у порядку,
передбаченому законодавством.

Отож, соціальні гарантії визначають
міру відповідальностідержави перед
всіма своїми громадянами і забезпечу-
ютьпевний рівень життя усім верствам
населення. Існування розвиненої систе-
ми універсальних, розрахованих на всі
групи населення соціальних гарантій, їх
конституційне закріплення, норматив-
но-правове забезпечення та практична
реалізація засобами соціальної політи-
ки є головною ознакою соціально орієн-
тованої держави. 

Соціальна держава має обов'язок
забезпечити такий мінімум соціальних
можливостей та соціальної захище-
ності, які необхідні для підтримання
гідного життя людини, нормального
задоволення її матеріальних і духовних
потреб. 

Начальник 
Карлівського РУЮ

І.А. Сущенко

Історія походження Державних символів України   
Для  кожного народу велике історичне

та культурне значення мають державні
символи, які уособлюють головні  ознаки
державності, конституційного ладу, на-
родні цінності та традиції. Державні
символи - невід'ємна складова національ-
ної символіки нашої держави. На законо-
давчому рівні визначено, що державними
символами України є Державний прапор
України, Державний Герб України і Дер-
жавний Гімн України. 

Державний прапор - символ суверені-
тету і незалежності країни. Державний
Прапор України - стяг із двох рівновели-
ких горизонтальних смуг синього і жов-
того кольорів. Відповідно до Закону Ук-
раїни від 28 січня 1992 р. "Про Держав-
ний Прапор" Верховна Рада визначила
співвідношення ширини прапора до його
довжини як 2:3. Закон передбачає піднят-
тя прапора на будинках органів державної
влади й управління, органів місцевого
самоврядування, дипломатичних пред-
ставництв України за кордоном, під час
офіційних зустрічей на найвищому рівні,
на відкритті спортивних змагань. Держав-
ний Прапор синьо-жовтого кольору є на
морський судах та літаках міжнародних
рейсів України. 

Синьо-жовті кольори вперше згаду-
ються близько 1410 р. на корогвах
Галицько-Волинського князівства. На них
ще на синьому полі був зображений
золотий лев. Жовто-блакитний прапор
мали й запорізькі козаки, які викорис-
товували його в мирний час, на відміну
від бойового стяга малинового кольору.
Сині і жовті кольори містилися і в гербах
українських земель, міст і старшинських
родів. З XVIII ст. ці кольори присутні на
полкових прапорах Київського, Лубенсь-
кого, Полтавського, Чернігівського,

Ізюмського козацьких полків. Вони ж
використовувалися при зображенні бага-
тьох гербів українських гетьманів та ко-
зацької старшини (гетьманів Дорошенка,
Брюховецького, Розумовського, кошового
отамана Калнишевського, полковників
Нечаїв, Богунів). Традиція поєднання
жовтого і блакитного кольорів поширю-
ється і на герби тогочасних міст України:
Києва, Лубен, Миргорода, Прилук, Черні-
гова, Ніжина та інші. Але найбільш поши-
реними ці кольори були на західно-
українських землях. 

Герб України - символ влади, знак
держави. Найдавнішим зі знаків, котрий
дійшов до наших днів і широко вико-
ристовується сьогодні, є тризуб. Важко
визначити точно, коли він з'явився на
наших землях. Це зображення археологи
зустрічали у багатьох пам'ятках культури,
датованих першими століттями нашої
ери. Він був відомий серед народів Сходу
і середземномор'я з найдавніших часів, а
на українських землях з II ст н. е Зараз
існує понад 40 версій, які пояснюють
походження та інтерпретують суть три-
зуба. Усі дотеперішні пояснення тризуба
можна зібрати в 6 головних груп, що
об'єднують однорідні гіпотези: 
1) символ державної влади (верхня
частина скіпетра або корони); 
2) церковна християнська емблема
(Трійця, голуб святого Духа); 
3) військова емблема (франціска (спис з
подвійною сокирою), якір, лук зі стрілою,
шолом, сокира, спис з тризубчастими
вістрями); 
4) геральдично-нумізматична фігура (нор-
манський крук чи сокіл, генуезько-ли-
товський портал); 
5) монограма (сплетіння кількох почат-
кових літер у вигляді вензеля для по

значення імені, слова або вислову), (схе-
матичне зображення слова воля, символ
влади над трьома (небесним, земним,
підземним) світами, літери "Ш", яка озна-
чала цифру 3, символ поєднання мину-
лого, сучасного та майбутнього); 
6) геометричний орнамент (стилізована
квітка (трисвічник), колос).

Державний Герб України є одним із
офіційних символів Української держави.
Постановою Верховної Ради України
"Про Державний Герб України" від 19
лютого 1992 р. № 2137-XIIі затверджено
малий герб України (тризуб), який має
стати головним елементом великого герба
України. Державний Герб України, згідно
з положеннями частин 3, 4 ст. 20 Консти-
туції України, складається із великого і
малого гербів України. Сьогодні викорис-
товується тільки малий герб України, що-
до великого герба України, то наразі жо-
ден законопроект не набув статусу закону.

Одним із визначних символів єднання
українського народу є Державний Гімн.
Перша музична символіка нашого народу
сягає часів Київської Русі. Тоді роль гімну
виконували бойові заклики та пісні, які
створювали  патріотичний настрій перед
битвами. Справжнім всеукраїнським, на-
ціональним, а згодом і державним гімном
стала пісня "Ще не вмерла Україна", авто-
рами якої стали поет Павло Чубинський і
композитор Михайло Вербицький.

Конституцією встановлено, що всі
урочисті збори загальнодержавного зна-
чення розпочинаються і закінчуються
виконанням Державного Гімну України.

Начальник 
Миргородського  МУЮ

В.М. Поцяпун
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Україна на шляху до незалежності
На рубежі 80-90-х років XX ст. в

Україні сталися епохальні історичні
події. В умовах глибокої соціально-еко-
номічної і політичної кризи в респуб-
ліці розпочався і одержав подальший
розвиток процес руйнування тоталі-
тарної більшовицької системи і демок-
ратизації соціально-економічного та
державно-правового ладу. Цей процес
виявився перш за все в утвердженні
гласності і політичного плюралізму,
ліквідації ідеологічного і політичного
панування компартії в країні. Вперше за
70 років були проведені дійсно демок-
ратичні, а не фіктивні вибори в органи
державної влади. Активно втілювалася
в життя реальна боротьба з величезним
бюрократичним управлінським апара-
том в центрі і на місцях. Розпочався
процес згортання командно-адміністра-
тивної системи, ліквідації партійно-
радянської номенклатури. Намітився
перехід доринкових економічних відно-
син.

Конкретним, реальним змістом на-
повнювався суверенітет України, що у
кінцевому рахунку призвело до прого-
лошення у серпні 1991 p. Незалежності
України.

Здобувши незалежність, народ Украї-
ни розпочав активну діяльність по
створенню своєї демократичної право-
вої держави. 

16 липня 1990 p. була прийнята Дек-
ларація про державний суверенітет була
прийнята Декларація про державний
суверенітет України, а 24 серпня 1991 р.
- Акт проголошення незалежності
України, чим відкрилися широкі мож-
ливості для демократичного розвитку
України.

Прийняття Основного Закону стало
для України закономірним і логічним
завершенням непростого процесу тво-
рення власної держави. Конституція -
це одна з важливіших гарантій її
незалежності, справді реформаторської
розбудови держави.

Завершено найважливіший етап
перехідного періоду. Україна вступає в
якісно нову смугу власної історії. В
умовах глибокої соціально-економічної
і політичної кризи в республіці розпо-
чався і одержав подальший розвиток
процес руйнування тоталітарної біль-
шовицької системи і демократизації со-
ціально-економічного та державно-пра-
вового ладу. Цей процес виявився перш

за все в утвердженні гласності і по-
літичного плюралізму, ліквідації ідео-
логічного і політичного панування ком-
партії в країні. 

Вперше за 70 років були проведені
дійсно демократичні, а не фіктивні
вибори в органи державної влади. Ак-
тивно втілювалася в життя реальна
боротьба з величезним бюрократичним
управлінським апаратом в центрі і на
місцях. Розпочався процес згортання
командно-адміністративної системи,
ліквідації партійно-радянської номенк-
латури. 

Намітився перехід до ринкових
економічних відносин.

Конкретним, реальним змістом напов-
нювався суверенітет України, що у кін-
цевому рахунку призвело до проголо-
шення у серпні 1991 p. Незалежності
України.

Здобувши незалежність, народ
України розпочав активну діяльність по
створенню своєї демократичної право-
вої держави. 

В.о. начальника 
Полтавського РУЮ

С.В. Круговий         

Становлення української державності

Становлення української дер-
жавності проходило досить складно і
суперечливо. Науковці схильні виді-
ляти дві основні складові цього три-
валого процесу в часі. Перший великий
етап формування держави і права
України: від часу появи перших дер-
жавних утворень на території України у
Північному Причорномор'ї і Приазов'ї
(те до нової ери) і закінчується часом,
який передував Лютневій демокра-
тичній революції.

В межах цього першого етапу історії
держави і права України досить чітко
виділяються такі періоди:
1) перші державні утворення і право на
території Північного Причорномор'я і
Приазов'я (середина І тис. до н.е. - V ст.
н.е.); 
2) становлення і розвиток держави і
права Київської Русі (VI - початок XII
ст.); 
3) держава і право феодально-роздроб-
леної Русі (XII-XIV ст.); 
4) суспільно-політичний лад і право в
українських землях під владою інозем-
них загарбників (кінець XIV - перша
половина XVII ст.); 
5) формування Української національ-
ної держави та її розвиток у період
народно-визвольної війни 1648-1654
pp., автономія України у складі Росії у
другій половині XVII ст.; 
6) суспільно-політичний лад і право
України в період обмеження її автономії
царатом (перша половина XVIII ст.); 
7) кінцева ліквідація царатом автоном-
ного устрою України (друга половина
XV111 ст.); 
8) суспільно-політичний лад і право
України у складі Російської імперії
(перша половина XIX ст.); 
9) суспільно-політичний лад і право
України в період проведення в Росії
буржуазних реформ (друга половина
XIX ст.); 

10) суспільно-політичний лад і право
України на початку XX ст. (до лютого
1917 p.).
Другий етап історії держави і права
України містить такі періоди: 
1) суспільно-політичний лад України
після перемоги Лютневої демокра-
тичної революції (лютий-жовтень 1917
p.); 
2) українська національна державність
(листопад 1917-1920 pp.); 
3) утворення Української радянської
республіки, держава і право УСРР в
роки громадянської війни і воєнної
інтервенції; 
4) держава і право України в умовах
нової економічної політики (1921 -
початок 1929 pp.): 
5) держава і право України в період
тоталітарно-репресивного режиму
(1929-1941 pp.); 
6) держава і право України в роки
Великої Вітчизняної війни (1941-1945
pp.); 
7) держава і право України у перші
повоєнні роки (1945 - середина 1950-х
pp.); 
8) держава і право України в період
десталінізації (друга половина 1950-х -
перша половина 1960-х pp.); 
9) держава і право України у "Бреж-
нєвський період" неосталінізму (сере-
дина 1960-х - середина 1980-х pp.); 
10) держава і право України в період
"перебудови" (1985-1991 pp.). Другий
етап закінчується сьогоденням, коли у
політичній боротьбі справедливу пере-
могу здобуло одвічне прагнення народу
України - створити незалежну суверен-
ну Українську державу. 

Початки формування української
державності. Київська Русь. Процес
політичної консолідації східних слов'ян
звершився наприкінці IX ст. утворен-
ням великої, відносно єдиної середньо-
вічної Давньоруської держави - Київсь-

кої Русі.
Під владою Києва об'єдналися два

величезних слов'янських політичних
центри - Київський і Новгородський. Ця
подія, яку літопис відносить до 882 p.,
традиційно вважається датою утво-
рення Давньоруської держави. Пізніше
київському князю підкорилась біль-
шість східнослов'янських земель. У
рамках Давньоруської держави робили
перші кроки у суспільно-політичному
розвитку більше 20 неслов'янських
народів Прибалтики, Півночі, Поволжя,
Північного Кавказу і Причорномор'я.
Першим князем Київської держави став
Олег.

Виникнення Давньоруської держави з
центром у Києві було закономірним
результатом внутрішнього соціально-
економічного та політичного розвитку
східних слов'ян. Процес їх політичної
консолідації зумовлений також рядом
інших внутрішніх і зовнішніх факторів:
територіальною і культурною спільніс-
тю східних слов'ян, економічними зв'яз-
ками і їхнім прагненням об'єднати сили
в боротьбі з спільними ворогами. Ін-
теграційні політико-економічні та куль-
турні процеси призвели до етнічного
консолідування східних слов'ян, які
утворили давньоруську народність.
Вони характеризувалися насамперед
східністю мови (із збереженням, проте,
місцевих діалектів), спільністю тери-
торії (котра в основному збігалася з
межами Київської Русі), матеріальної та
духовної культури, релігії, певною еко-
номічною цілісністю. Етнічному згур-
туванню східних слов'ян в єдину
народність сприяли й однакові традиції,
звичаї, звичаєве право, закон, суд, війсь-
ковий устрій, спільна боротьба проти
зовнішніх ворогів. Мабуть, уже в цей
час виникають певні елементи націо-
нальної свідомості, почуття патріо-
тизму.
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У процесі формування давньо-
руської державності можна, таким
чином, простежити чотири етапи:
княжіння східних слов'ян, утворення
первісного ядра давньоруської
державності - Руської землі, форму-
вання південного та північного ран-
ньодержавних утворень, об'єднання
цих утворень у середньовічну дер-
жаву з центром у Києві.

Галицько-Волинське князівство - як
наступник Київської Русі та державо-
творчих процесів. У 12 столітті після
розпаду Київської Русі з великих
князівств, які в цей час існували на
території України, виділялося Га-
лицьке-Волинське, створене в 1199 p.
Проіснувало воно до 1340 p. Держав-
ний лад Галицько-волинської землі,
хоча й мав ряд своєрідних рис, обу-
мовлених особливостями її
соціально-економічного і політичного
розвитку, все ж у головному був
подібний до державного ладу інших
князівств і земель Південно-Західної
Русі. Галицько-волинська земля,
навіть, перебуваючи в залежності від
Золотої Орди, значною мірою зберег-
ла риси державного та правового
устрою, притаманні Давньоруській
державі. Главою тут був великий
князь. Йому належала верховна вла-
да. Князь міг приймати законодавчі
акти. Великі князі здійснювали по-
точне управління як у своєму домені,
так і в межах усього князівства.

Князі Галицько-волинської землі
мали судові повноваження. Вони
також очолювали військову органі-
зацію князівств. Князю належало
право збирання податків, карбування
монет і розпорядження скарбницею,
визначення розміру і порядку стяг-
нення митних поборів. Прерогативою
кня-зівської влади було керівництво
зов-нішньополітичними відносинами
з іншими державами.

Великі князі прагнули мати свій
вплив і на церковну організацію, ви-
користовувати її у своїх інтересах. За
згодою великого князя призначалися
єпископи, тільки після цього вони ос-
вячувалися в сан київським митро-
политом. Це, безумовно, також возве-
личувало владу князя.

Галицько-волинській землі відомо
було і спільне правління двох великих
князів. Так, у період після 1245 p.
формою правління на цій величезній
території став своєрідний керівний
дуумвірат Данила, безпосередньо
"тримавшого" Галичину, а також
Дорогочинську, Белзьку та Холмську
землі на Волині, та Василька, який
мав "під своєю рукою" Володимир з
більшою частиною Волині. Напри-
кінці XIII ст. з'явилась потенційна
можливість встановити дуумвірат в
особі Лева (Галицького) та Воло-
димира (Волинського), але внаслідок
міжусобиць між ними вона не була
реалізована. Однак сини князя Юрія
Андрій та Лев виступали як спів-
правителі у зовнішньополітичних пи-
таннях. У спільній грамоті 1316 p.
вони називають себе "князі всієї Русі,
Галичини та Володимири".

Для підтримки авторитету князів
використовувалися ними титули
"руських королів", "принцепасів",
"князів Руської землі". 

Так, королівським титулом володів

Юрій. Про існування такого титулу
свідчить зображення Юрія на печатці
з короною на голові і скіпетром у
руці, супроводжене написом: "Король
Русі та князь Володимири".

Однак зосередити всю державну
владу у своїх руках великим князям
Галицько-волинської землі так і не
вдалося. У цьому їм заважало згур-
товане і сильне боярство, особливо
галицьке. Князь був змушений допус-
тити його до управління Галицько-
волинською землею. Хоча князь в
Галицько-волинській землі в окремі
періоди вважався "самодержцем",
тобто необмеженим правителем, фак-
тично він залежав від боярства, яке
всіма силами прагнуло обмежити
його владу, використовуючи князя в
той же час як знаряддя для охорони
власних інтересів. Бояри, які були
великими землевласниками, підтри-
мували князівську владу настільки,
наскільки вона була виразником
інтересів феодалів у боротьбі з приг-
нобленим населенням, захищала їх
земельні володіння. В окремі періоди
Галицько-волинської Русі значення
князівської влади настільки принижу-
валося, що князі практично не могли
розпочати ні однієї значної політич-
ної акції без відома і підтримки бояр.
Сказане дає підставу вважати цілком
переконливим судження про те, що в
Галицько-волинській Русі існувала
така форма правління, як феодальна
монархія, з сильними олігархічними
тенденціями місцевого боярства.

Формування української націо-
нальної держави у 1648-1654 pp.
Необхідність створення української
державності та умов, що сприяли б
цьому завданню, виявилися на по-
чатку національно-визвольної війни.
Тривалий час український народ не
мав власної національної держави,
що було унікальним явищем - коли б
організований у класове суспільство
народ був позбавлений національної
державності. Щоб усунути загрозу
зникнення українського народу як
етнічної спільності, в порядок денний
було поставлено невідкладне завдан-
ня - створити і зміцнити державне на-
ціональне утворення. Це об'єднало
зусилля усіх класів українського сус-
пільства в їх спільній боротьбі за
визволення з-під влади Речі Поспо-
литої.

Організаторами цієї держави стали
козацька старшина та українська
шляхта. Вони взялися за цю справу з
перших днів війни.  Вже  у травні
1648 p. з багаточисельних джерел у
Польщу почали надходити відомості,
що Б.Хмельницький створює удільне
князівство із столицею у Києві, а себе
титулує князем Русі. На початку
лютого 1649 p. Б.Хмельницький сам
повідомив комісарів польського коро-
ля про свої наміри створити незалеж-
ну українську державу.

З початку формування українська
держава мала основні її ознаки: орга-
ни публічної влади, які не збігалися з
населенням, але виконували свої фу-
нкції на визначеній території; терито-
рію, яку охоплювала державна органі-
зація і населення, що на ній прожи-
вало: податки, що збиралися на утри-
мання органів публічної влади. Слід
зазначити, що населення вільної Ук-

Положення ч. 1 ст. 59
Конституції України 

(кожен має право на правову
допомогу) знайшло своє
відображення в рішенні

Конституційного Суду України

Аналізуючи рішення Конституційного
Суду України, слід звернути увагу на рі-
шення від 30 вересня 2009 року № 23 -
рп/2009. Саме у цьому рішенні визначено,
що положення частини першої статті 59
Конституції України "кожен має право на
правову допомогу" треба розуміти як
гарантовану державою можливість будь-
якій особі незалежно від характеру її
правовідносин з державними органами,
органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, юридичними та
фізичними особами вільно, без непра-
вомірних обмежень отримувати допомогу
з юридичних питань в обсязі і формах, як
вона того потребує.

Що стосується положення частини
другої статті 59 Конституції України "для
... надання правової допомоги при
вирішенні справ у судах та інших дер-
жавних органах в Україні діє адвокатура"
в аспекті конституційного звернення
треба розуміти так, що особа під час
допиту її як свідка в органах дізнання,
досудового слідства чи дачі пояснень у
правовідносинах з цими та іншими
державними органами має право на
правову (юридичну) допомогу від обраної
за власним бажанням особи в статусі
адвоката, що не виключає можливості
отримання такої допомоги від іншої
особи, якщо законами України щодо цього
не встановлено обмежень.

Це означає, що особа, незалежно від
свого статусу та статусу органу або
організації, що до них її викликано, має
право на отримання правової допомоги
від будь-якої іншої особи за своїм
вибором.

До суб'єктів вказаних правовідносин
належать будь - які державні органи, орга-
ни місцевого самоврядування, об'єд-нання
громадян, юридичні та фізичні особи.

Важливо знати, що рішення Конститу-
ційного Суду України є обов'язковими до
виконання на території України, остато-
чними і не може бути оскаржене. Відпо-
відно до Конституції України положення
"кожен має право на правову допомогу" є
нормою прямої дії і навіть за умови, якщо
це право не передбачене відповідними
законами України чи іншими правовими
актами, особа не може бути обмежена в
його реалізації.

Начальник 
Кременчуцького РУЮ

Ю.В. Волочай
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раїни, визнавало нову владу.
Формування української держави

здійснювалося у обстановці бойових
дій, що обумовлювало її форму, а саме:
для виконання державних функцій
пристосовувалася вже готова, переві-
рена практикою військово-адміністра-
тивна, полково-сотенна організація
козацтва. В екстремальних умовах вій-
ни, коли потрібно було максимально
об'єднати та мобілізувати на боротьбу
увесь народ, ця організація стала не
тільки загальною для усіх повстанських
сил, але й єдиною політико-адміністра-
тивною та судовою владою в Україні, їй
не була підпорядкована тільки церква.
Що ж до Запорізької Січі, то вона
зберігала здавна встановлену форму
правління.

Створення української національної
держави вперше одержало правове
оформлення та закріплення у Збо-
рівському (серпень 1649 p.), а потім і у
Білоцерківському (вересень 1651 p.)
договорах, які Б.Хмельницький уклав із
Річчю Посполитою.

Іноземні держави визнали вільну
Україну за рівноправного суб'єкта
міжнародних відносин і охоче вступали
з нею у договірні відносини. У 1648-
1654 pp. Україна підтримувала постійні
дипломатичні зв'язки з сусідніми
Валахією, Кримом, Молдавією,
Трансільванією, Туреччиною. За
договором 1649 р. турецького султана з
"Військом запорізьким і народом
руським", тобто вільною Україною,
сторони взяли на себе такі зобов'язання:
Туреччина - надавати Україні військову
допомогу, а українським купцям - право
вільно плавати по Чорному морю та
безмитне торгувати у турецьких воло-
діннях, а Україна - перешкоджатиме
запорізьким і донським козакам напада-
ти на Османську імперію. У ті ж роки
Україна встановлює зв'язки з Австрією,
Англією, Венецією, Персією, Францією,
Швецією.

Українська національна державність
(листопад 1917 - 1920 pp.) Боротьба за
державність України наприкінці 1917-
1920 pp. відбувалася в умовах запеклої
громадянської війни та іноземної інте-
рвенції. У цій боротьбі можна виділити
кілька етапів. На першому етапі націо-
нальну революцію очолювала Цент-
ральна Рада. В листопаді 1917 p. було
проголошено Українську Народну
Республіку (УНР). Другий етап - це
правління з кінця квітня 1918 p.
гетьманщини в умовах окупації України
австрійськими та німецькими війська-
ми. Особливою проблемою в національ-
ному державному відродженні було
утворення в західних регіонах України в
жовтні 1918 p. Західної Української
Народної Республіки (ЗУНР). І нарешті,
майже паралельно з утворенням ЗУНР
на більшій частині України, починаючи
з листопада 1918 p., проходило віднов-
лення УНР на чолі з Директорією і
об'єднання її з ЗУНР. Це також був
визначний етап в національно-держав-
ному будівництві. На жаль, наприкінці
1920 - на початку 1921 p. процес
національного державного відродження
був перерваний перемогою об'єднаних
радянських збройних сил, встановлен-
ням радянської влади на більшій
частині України та окупацією західно-
українських регіонів Польщею, Руму-
нією, Чехословаччиною.

Утворення української радянської
республіки. Борючись проти Централь-
ної Ради, більшовицькі організації
докладали чимало зусиль для скликання
Всеукраїнського з'їзду Рад, який би
проголосив більшовицьку владу в Ук-
раїні, створив Українську радянську
державу і затвердив в ній диктатуру
пролетаріату. Ідею проведення Все-
українського з'їзду Рад висунула біль-
шовицька фракція виконавчого комітету
Київської Ради робітничих депутатів. З
листопада 1917 p., її підтримали біль-
шовики Харкова, Катеринослава, Оде-
си, Єлисаветграда та інших міст Ця
діяльність знайшла підтримку тієї
частини трудящих, які ще вірили в
більшовицькі лозунги. З'їзд мав стати
важливим етапом на шляху встанов-
лення радянської влади в Україні.

Українська незалежність в наш час.
На рубежі 80-90-х років XX ст. в Україні
сталися епохальні історичні події. В
умовах глибокої соціально-економічної
і політичної кризи в республіці розпо-
чався і одержав подальший розвиток
процес руйнування тоталітарної бі-
льшовицької системи і демократизації
соціально-економічного та державно-
правового ладу. Цей процес виявився
перш за все в утвердженні гласності і
політичного плюралізму, ліквідації
ідеологічного і політичного панування
компартії в країні. Вперше за 70 років
були проведені дійсно демократичні, а
не фіктивні вибори в органи державної
влади. Активно втілювалася в життя
реальна боротьба з величезним бюрок-
ратичним управлінським апаратом в
центрі і на місцях. Розпочався процес
згортання командно-адміністративної
системи, ліквідації партійно-радянської
номенклатури. Намітився перехід до
ринкових економічних відносин.

Конкретним, реальним змістом
наповнювався суверенітет України, що
у кінцевому рахунку призвело до прого-
лошення у серпні 1991 p. незалежності
України.

Здобувши незалежність, народ Украї-
ни розпочав активну діяльність по ство-
ренню своєї демократичної правової
держави. Ця розбудова розпочиналась в
дуже складних умовах. Необхідно було
перш за все здійснити перехід від
статусу союзної республіки з обмеже-
ним суверенітетом до статусу самостій-
ної держави. Тому законом Верховної
Ради УРСР від 17 вересня 1991 р. до
Конституції були внесені зміни і
доповнення, які мали на меті зміцнити
державний суверенітет республіки. У
тексті Конституції слова "Українська
Радянська Соціалістична Республіка" і
"Українська РСР" були змінені на спо-
конвічну назву нашої держави - "Украї-
на". В розділі Конституції про зов-
нішньополітичну діяльність і захист
Вітчизни розвивалися положення про
підвищення ролі України як рівноп-
равного учасника міжнародних відно-
син. Міжнародне співтовариство з розу-
мінням поставилося до виникнення
нової незалежної держави. Україну
визнали понад 130 країн світу.

Начальник
Козельщинського РУЮ

О.В. Селецький

Громадянам
- безоплатну правову

допомогу

Вагомим досягненням у формуванні
системи безоплатної правової допомоги
громадянам української держави стало
прийняття та поетапна реалізація з липня
2011 року Закону України "Про безоплатну
правову допомогу", який визначає порядок
і підстави надання безоплатної правової
допомоги, види безоплатної правової допо-
моги, суб'єктів її надання, державні гарантії
щодо надання безоплатної правової допо-
моги, повноваження органів виконавчої
влади у цій сфері, порядок оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових і службових осіб з пи-
тань надання безоплатної правової допо-
моги. Пріоритетним напрямком у роботі
Кременчуцького міського управління юсти-
ції є надання безоплатної правової допо-
моги мешканцям міста Кременчука через
мережу громадських приймалень.

Набувають поширення нові форми
надання правової інформації, консульту-
вання, роз'яснення правових питань та
норм чинного законодавства.

Щоквартально проводиться Єдиний день
надання безоплатної первинної правової
допомоги. Працюють мобільні (виїзні) "со-
ціальні офіси" Автозаводського та Крю-
ківського районів, які були створені завдяки
співпраці управління юстиції та Управлін-
нями праці та соціального захисту насе-
лення Автозаводського та Крюківського
районів, Територіальними центрами со-
ціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Автозаводського та Крю-
ківського районів, Управлінням Пенсійного
фонду України в м.Кременчуці. 

У рамках роботи громадської приймаль-
ні, що діє на базі Централізованої бібліо-
течної системи для дорослих, безоплатна
первинна правова допомога надається з ви-
користанням операційної системи "Skype".

Координаційною радою молодих юрис-
тів, до складу якої входять і адвокати,
успішно реалізується проект "Консуль-
тування від А до Я", метою якого є надання
безоплатної первинної та вторинної пра-
вової допомоги мешканцям м.Кременчука. 

На базі громадської приймальні місь-
кого управління юстиції щотижня працює
юридична клініка "Правозахист" факульте-
ту права, гуманітарних і соціальних наук
Кременчуцького національного університе-
ту імені Михайла Остроградського.

Управлінням юстиції у формі відеофіль-
му "Безоплатна правова допомога грома-
дянам - соціальна складова правової полі-
тики держави" узагальнено власний досвід
роботи та презентовано на форумі "Social
Good Summit" у вересні 2012 року.

Глобальна дискусія-форум "Social Good
Summit" була проведена в м.Києві за під-
тримки Програми розвитку ООН (ПРООН)
в Україні. Його учасники обговорювали
питання: "Як нові технології та соціальні
медіа можуть допомогти у вирішенні проб-
лем людства та громади?". У ході дискусії
начальник Кременчуцького міського управ-
ління юстиції Проценко Н.К. поділилася
досвідом реалізації спільного проекту
ПРООН та Міністерства юстиції України
"Юридичне забезпечення прав бідних" та
надання безоплатної правової допомоги у
Полтавській області; особлива увага була
приділена використанню інноваційних
технологій, зокрема "Skype" зв'язку.

На часі - питання створення у м.Кремен-
чуці центру по наданню безоплатної
вторинної правової допомоги.

Міським управлінням юстиції також
заявлено про участь у Програмі обміну
кращими практиками місцевого самовряду-
вання України 2013 року щодо правової
освіти населення м.Кременчука.

Начальник
Кременчуцького МУЮ 

П.К. Проценко
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Становлення України, як суб'єкта міжнародних відносин
На сьогодні Україна - повноцінний

член світової спільноти. На сучасному
етапі міжнародні організації як форма
міжнародного співробітництва та бага-
тосторонньої дипломатії відіграють
надзвичайно важливу роль.

Набуття Україною ознак повноцінно
розвиненої держави, суб'єкта міжна-
родних відносин відбувається за досить
складних, суперечливих і певною
мірою унікальних умов. 

Основні правові норми становлення
України як суб'єкта міжнародних відно-
син закладені в Декларації про держав-
ний суверенитет України, де є спеціль-
ний десятий розділ "Міжнародні відно-
сини", в якому зазначено, що "вона як
суб'єкт міжнародного права здійснює
безпосередні зносини з іншими держа-
вами, укладає з ними договори, обміню-
ється дипломатичними, консульскими,
торгівельними представництвами, бере
участь у діяльності міжнародних орга-
нізацій в обсязі, необхідному для за-
безпечення національних інтересів у
політичній, економічній, екологічній,
інформіційній, технічній та спортив-
ниій сферах. Україна виступає рівно-
правним учасником міжнародного спіл-
кування, активно сприяє зміцненню
загального миру і міжнародної безпеки,
бере участь у загальноєвропейському
процесі та в європейських структурах".
Нині Україна є членом більш ніж 40 як

міжурядових, так і неурядових між-
народних організацій.

Відтоді, як досягнута незалежність,
зростає авторитет України як члена
багатьох універсальних мівжнарордних
організацій, у фундації яких вона брала
участь (ООН та ін.). Нашу державу
прийнято до складу престижних
міжнародних організацій, зокрема до
Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції та
розвитку. Українська держава стала
повноправною учасницею Організації з
безпеки і співаробітництва в Європі
(ОБСЄ), підписала документи про
співробітництво та партнерство з
Європейським Союзом (ЄС), НАТО,
Західноєвропейським Союзом (ЗЄС).
Багато зусиль було докладено, щоб
стати повноправним членом такої
впливової міжнародної регіональної
інституції як Рада Європи (РЄ). 

Особливе і визначне місце в
зовнішній політиці України належить
співробітництву з Організацієй Об'єд-
наних Націй. Український народ може
пишатися тим, що його країна була
однією з держав-засновниць цієї гло-
бальної міжнародної організації. Свого
часу, в перші 45 років існування ООН,
Україна виявила чимало ініціатив у
розробці міжнародних питань, перебу-
ваючі в рамках ООН. Для України, яка
прагне твердо закріпитися у світових
міжнародних організаціях та проводити
власний зовнішньополітичний курс,
членство в ООН є однією з умов
міжнародних гарантів її національної
безпеки. Перетворення України на са-
мостійну демократичну державу від-
криває для неї простір для доказу того,
що вона є вагомим чинником міжна-
родного життя. Роки, що минули від дня
здобуття незалежності показали:

позицію України в ООН поважають, і її
інтереси враховуються під час прий-
няття важливих рішень.

Переконливим підтвердженням
цього є, приміром, одночасне обрання
України до таких важливих органів
ООН, як Надзвичайний фонд допомоги
дітям при ООН, Комісія з прав людини.
На користь української дипломатії
промовляють такі факти, як членство
України в Економічній та Соціальній
Раді ООН, Комітеті ООН по внесках,
Раді керівників ООН, Виконавчій Раді
Дитячого фонду ООН, включення Ук-
раїни до Програми розвитку Організації
Об'єднаних Націй. 

З 12 травня 1954 р. Україна член
ЮНЕСКО. За повоєнні роки вона оби-
ралася до ряду керівних органів
ЮНЕСКО та до Виконавчої Ради (1980-
1985). Україна - член Міжнародного
урядового Комітету, Міжурядової прог-
рами з інформатики, Міжнародної Ко-
ординаційної Ради програми "Людина і
біосфера" (МАБ), Європейської еконо-
мічної комісії ООН. В цілому Україна
бере участь у діяльності більш як 60
організацій ООН (МАГАТЕ, ЮНІДО,
МОП, ВПС тощо). 

Україна і надалі намагається забез-
печити політичний, ідеологічний та
організаціїний вплив на діяльність
ООН шляхом розробки й висунення
ініціатив та пропозицій, які б, з одного
боку, відповідали національним інте-
ресам нашої держави, а з другого боку,
відбивали тенденції діяльності ООН на
сучасному етапі. Прикладом таких про-
позицій стала підготовка і прийняття за
ініціативою України Конвенції із
захисту Миротворчого персоналу ООН. 

Визначною подією в політичному
житті України стало прийняття до Ради
Європи. Наша держава стала 37-м
членом цієї авторитетної організації і
п'ятою серед колишніх республік СРСР
(після Латвії, Литви, Естонії та Мол-
дови).

Метою Ради Європи, згідно з дого-
вором про її утворення, є досягнення
більшого ступеня узгодженості й згур-
тованості держав-учасниць на базі
спільних принципів та ідеалів, на яких
грунтується західна цивілізація і демок-
ратія, а також сприяння їх економіч-
ному і соціальному прогресу. Задля цьо-
го держави-учасниці мають за допо-
могою РЄ вступати в угоди і вживати
спільні дії в економічній, соціальній,
культурній, науковій, юридичній та
адміністративній галузях і розвивати
права людини та основні свободи.
Головними органами Ради Європи є:
Комітет міністрів у складі всіх міністрів
закордонних справ і Парламентська
Асамблея.

Щоб бути прийнятим до складу РЄ,
необхідно дотримуватися трьох най-
важливіших принципів: держава-кан-
дидат має бути правовою, поважати
права людини, мати в наявності плю-
ралістичну демократію. До набуття цьо-
го статусу Україна йшла послідовно,
крок за кроком від дня проголошення
своєї незалежності. Уже в грудні 1991
р., невдовзі після референдуму, який
підтвердив Акт проголошення незалеж-
ності, Міністерство закордонних справ

України звернулося до Генерального
секретаря Ради Європи з пропозицією
провести переговори про визначення
сфери й форм співробітництва. Відтоді
почався зустрічний рух. На запрошення
РЄ відбулися візити парламентських
делегацій України в столицю інтего-
рованої Європи Страсбург і зворотні
візити до Києва керівників РЄ. Статус
"спеціально запрошеної країни" наша
держава отримала 16 вересня 1992 р.
Україна була включена у кілька прог-
рам, що здійснюються під егідою цієї
організації, її також було прийнято як
асоційованого члена Ради Європи у
комісію "За демократію через право"
("Венеціанська комісія") для спостере-
ження за виконанням правових норм,
що служать гарантом демократії.

Рада Європи функціонує за трьома
ключовими напрямами: розвиток де-
мократії, захист прав людини, забез-
печення верховенства закону. 

Експерти Ради Європи констатують
прагнення нашої держави привести
своє законодавство у відповідність до
міжнародних норм і стандартів, перед-
усім тих, що містяться у Загальній
декларації прав людини, міжнародних
пактах про права людини, підсумкових
документах ОБСЄ та конвенціях РЄ.
Водночас Україна збагачує європейське
співтовариство власним досвідом роз-
в'язання проблем цивілізованим шля-
хом у складному процесі трансформації
суспільства, досвіду якого світова
практика не знає.

Важливим напрямком інтеграції в
Європейські структури, безумовно, є
співробітництво України з Європейсь-
ким Союзом, що утворилося на основі
Маастрихтських угод шляхом об'єднан-
ня Європейського економічного союзу
(ЄЕС) та Європейської асоціації вільної
торгівлі (ЄАВТ) в 1993 р

Це могутнє політичне та валютно-
фінансове об'єднання передбачає не
тільки спільну зовнішню політику в
галузі оборони, а й спільні зусилля
щодо захисту навколишнього середови-
ща, боротьби із злочинністю, інтеграції
торговельних зв'язків 3 1 січня 1993 р. в
рамках "єдиного європейського просто-
ру", де проживає 380 млн. чоловік, по-
чали вільно переміщуватися люди і без
будь-яких податків та обмежень -товари
і капітали На цей гігантський "супер-
ринок" припадає 42% світової торгівлі.
Єдиний економічний простір у Західній
Європі передбачає й уніфікацію націо-
нальних законодавств. У середині 90-х
рр. означено основні цілі для Євро-
пейського Союзу: це забезпечення еко-
номічного зростання й зайнятості, за-
безпечення безпеки в Європі, сприяння
культурної різноманітності в Європі,
вдосконалення структур ЄС.

У спеціальній декларації з нагоди
утворення ЄС країни -члени цього Со-
юзу висловили готовність налагодити
"в дусі співробітництва" діалог із
східно-європейськими країнами, в т. ч. з
Україною. У дусі декларації в травні
1994 р. в Києві було парафовано угоду
про партнерство і співробітництво між
Україною і Європейським Союзом, яка
була згодом підписана у Люксембурзі,
де проходило засідання Ради міністрів



15
Правовий вісник25 серпня 2013 року Правові аспекти

закордонних справ ЄС. То був перший
подібний документ у відносинах Євро-
пейського Союзу з державами - членами
СНД. Ця угода передбачає взаємне
надання режиму найбільшого сприяння
в торгівлі, зняття імпортних квот при
укладенні окремих угод про торгівлю.
Наприкінці 1994 р. Європарламент зая-
вив про надання нашій країні макро-
фінансової допомоги в розмірі 85 млн.
екю для зміцнення економіки ринкової
орієнтації.

Довгострокова мета України - стати
рівноправним членом ЄС, як і інших
європейських структур У середньо-
строковому плані - це створення зони
вільної торгівлі з ЄС і набуття асоційо-
ваного членства в цьому Союзі. 

У широкій геополітичній орієнтації
України в останні роки найбільшим
прогресом відзначаються відносини з
Організацією Північноатлантичного до-
говору. або, як її скорочено нази-вають,
НАТО. Початок її діяльності як про-
тивага радянському блоку було покла-
дено підписанням 4 квітня 1949 р.
Вашингтонського договору США, Ка-
надою та 10 західноєвропейськими
країнами. У 1952 р. до цього Альянсу
приєдналися Греція та Туреччина, в
1955 р. - ФРН та в 1982 р. - Іспанія.
НАТО є міжурядовою організацією, ос-
новне завдання якої згідно з договором

полягає в об'єднанні зусиль для здійс-
нення колективної оборони та підтри-
мання миру і безпеки. Якщо раніше
умови "холодної війни" вели до пере-
важання в діяльності НАТО в перші
роки її існування питань військово-
оборонного характеру, але поступово
зростала й вага військово-політичних та
політичних аспектів функціювання цієї
організації.

Свідченням особливого ставлення
Організації Північного договору до
України стало підписання 10 червня
1996 р. Індивідуальної програми щодо її
партнерства з НАТО. Успішний роз-
виток співробітництва дав змогу підня-
ти його на більш високий рівень - 9 лип-
ня 1997 р. в Мадриді Президентом
Л.Кучмою та лідерами 16 держав НАТО
було укладено "Хартію про особливе
партнерство між Україною та Органі-
зацією півнвчноатлантичного догово-
ру".

Посиленна увага до нашої країни
пов'язана з тим, що "незалежна, демок-
ратична та стабільна Україна є одним з
ключових факторів забезпечення ста-
більності в центрально-Східній Європі
та на континенті в цілому". 

Україна виступає за подальше зміц-
нення інститутів ОБСЄ, удоско-налення
діяльності та підвищення ефективності
її механізмів, особливо у сфері пре-

вентивної дипломатії.
Кілька років шляхом співробіцнитва

з ВООЗ здійснювалась змістовна прог-
рама допомоги у подоланні наслідків
аварії на ЧАЕС, у рамках якої було
проведено спеціальні медичні обсте-
ження різних груп населення, отримано
чималу кількість обладнання, мед-
препаратів, кілька мільйонів доларів.

Постійний валютний прибуток дає
участь у Всесвітній організації інте-
лектуальної власності (ВОІВ), спри-
яючи налагодженню патентної справи,
захисту товарних знаків тощо.

Україна бере активну участь у
формуванні політичних умов на міжна-
родній арені тим, що є членом багатьох
впливових міжнародних організацій, в
межах яких вона провадить активну
роботу, яка, до того ж, відзеркалює не
лише загальні, а й національні інтереси
нашої держави. 

З момента досягнення незалежності
Україна отримала членство у вливових
міжнародних організаціях однією з
перших з числа колишніх республік
СРСР, що говорить на користь нашої
держави, є показником зростаючого
авторитету України в світі.

Начальник 
ЛубенськогоМУЮ

В.О. Довженко

Реалізація державної мовної політики у незалежній Україні
Проголошення державної незалеж-

ності України 24 серпня 1991 року
принципово по-новому поставило пи-
тання її державного, економічного та
політичного розвитку. Створення са-
мостійної Української держави зако-
номірно висунули проблему розгортан-
ня державотворчих процесів. Українсь-
ка держава гарантує всім народам і
національним групам право вільного
користування рідними мовами в усіх
сферах суспільного життя.

Важливим чинником державо-
творення, консолідації суспільства та
національної самобутності українсь-
кого народу, гарантії його національно-
державної суверенності  являється зміц-
нення статусу  державно ї- української
мови.

Державна мовна політика в Україні
має своїм завданням регулювання сус-
пільних відносин у сфері всебічного
розвитку і вживання української як дер-
жавної, регіональних мов або мов мен-
шин та інших мов, якими користується
населення країни в державному, еконо-
мічному, політичному і громадському
житті, міжособовому та міжнародному
спілкуванні, охорону конституційних
прав громадян у цій сфері, виховання
шанобливого ставлення до національ-
ної гідності людини, її мови і культури,
зміцнення єдності українського сус-
пільства.

Відповідно до статті 10 Конституції
України держава  забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України, гарантує
вільний розвиток, використання і за-
хист російської, інших мов націо-
нальних меншин України та сприяє
вивченню мов міжнародного спілку-
вання.

Громадянам України гарантується
право отримання освіти державною

мовою і регіональними мовами або мо-
вами меншин. Це право забезпечується
через мережу дошкільних дитячих
установ, загальних середніх, позашкіль-
них, професійно-технічних і вищих
державних і комунальних навчальних
закладів з українською або іншими мо-
вами навчання, яка створюється відпо-
відно до потреб громадян згідно із
законодавством України про освіту.

Застосування мов в Україні, засади,
завдання, цілі і принципи державної
мовної політики України, статус та
порядок використання мов у різних
сферах державного та суспільного  виз-
начається  законом від 3 липня 2012
року №5029-VI " Про засади державної
мовної політики". Зокрема, встанов-
лено, що державною мовою України є
українська мова. Документом визна-
чається також, що кожен має право
вільно визначати мову, яку вважає
рідною, і вибирати мову спілкування, а
також визнавати себе двомовним чи
багатомовним і змінювати свої мовні
уподобання. Відповідно до законо-
проекту, кожен незалежно від етнічного
походження, національно-культурної
самоідентифікації, місця проживання,
релігійних переконань має право вільно
користуватися будь-якою мовою у
суспільному та приватному житті, вив-
чати і підтримувати будь-яку мову.

У частині першій статті 1 Закону
України N 5029-VI закріплені поняття
державної мови та регіональної мови
або мови меншини. Так, державна мова
- закріплена законодавством мова,
вживання якої обов'язкове в органах
державного управління та діловодства,
установах та організаціях, на підпри-
ємствах, у державних закладах освіти,
науки, культури, у сферах зв'язку та
інформатики тощо.

Регіональна мова або мова меншини
- мова, яка традиційно викорис-

товується в межах певної території
держави громадянами цієї держави, які
складають групу, що за своєю чисель-
ністю менша, ніж решта населення цієї
держави, та/або відрізняється від
офіційної мови (мов) цієї держави.

Законом встановлено, що основною
мовою роботи, діловодства і доку-
ментації органів державної влади та
органів місцевого самоврядування є
державна мова. У межах території, на
якій поширена регіональна мова (мови),
що відповідає умовам частини третьої
статті 8 цього Закону, в роботі, діло-
водстві і документації місцевих органів
державної влади і місцевого самовря-
дування може використовуватися регіо-
нальна мова (мови). У листуванні цих
органів з органами державної влади
вищого рівня дозволяється застосову-
вати цю регіональну мову (мови).

Відповідно до документа, судочинст-
во в Україні у цивільних, господарсь-
ких, адміністративних і кримінальних
справах має здійснюватися державною
мовою. У межах території, на якій по-
ширена регіональна мова (мови), що
відповідає умовам частини третьої
статті 8 цього закону, за згодою сторін
суди можуть здійснювати провадження
цією регіональною мовою (мовами).

Законом також визначено, що мовою
статутів, документації, діловодства, ко-
манд та іншого статутного спілкування
у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, створених
відповідно до законодавства України, є
державна мова.

Відповідно до частини другої статті
11 Закону N 5029-VI держава гарантує
відвідувачам органів державної влади і
органів місцевого самоврядування
надання послуг державною мовою, а в
межах території, на якій поширена
регіональна мова (мови), що відповідає
умовам частини третьої статті 8 цього
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Закону, - і цією регіональною мовою
(мовами).

Законом України "Про громадянство
України" закріплено володіння ук-
раїнською мовою, як одне з умов прий-
няття до громадянства України
(володіння державною  мовою  або  її
розуміння  в  обсязі, достатньому для
спілкування.  Ця умова не поширюється
на осіб, які мають певні фізичні вади ).

Публічними сферами, в яких засто-
совується державна мова, охоплюються
насамперед сфери здійснення повно-
важень органами законодавчої, вико-
навчої та судової влади, іншими дер-
жавними органами та органами міс-
цевого самоврядування (мова роботи,
актів, діловодства і документації, мова
взаємовідносин цих органів тощо).

Володіння українською мовою є
однією з обов'язкових умов для зайнят-
тя відповідних посад (статті 103, 127,
148 Конституції України).

У правовому житті мова виступає
основним засобом передачі інформації.
Учасники правовідносин здійснюють
обмін інформацією за допомогою мови.
Мова забезпечує можливість спілкуван-
ня між сторонами правового процесу.
Отже, можна сказати, що юридична
мова - це невід'ємна частина літератур-
ної національної мови.

Топоніми (географічні назви) - назви
адміністративно-територіальних оди-
ниць, залізничних станцій, вулиць,
майданів тощо - утворюються і пода-
ються державною мовою. У межах
території, на якій поширена регіональна

мова або мова меншини, що відповідає
умовам частини третьої статті 8 цього
Закону, поруч із топонімом державною
мовою відтворюється його відповідник
цією регіональною мовою (мовами). У
разі потреби наводиться латино-алфа-
вітний відповідник (транслітерація)
топоніма, поданого державною мовою.

Органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, їхні поса-
дові і службові особи, громадяни, винні
у порушенні Закону України "Про
засади державної мовної політики",
несуть адміністративну або кримі-
нальну відповідальність відповідно до
законодавства України.

Начальник 
Котелевського РУЮ

І.С. Данилейко

Стаття  59 Конституції  України
гарантує право кожного  громадянина
на правову  допомогу,  причому у  ви-
падках,  передбачених законом,  така
допомога надається безоплатно .

Згідно п.1 ч.1 ст.1 Закону України
"Про безоплатну правову  допомогу"
(далі - Закон) безоплатна правова допо-
мога це правова допомога, що гаранту-
ється державою та повністю  або
частково  надається за рахунок  коштів
Державного бюджету  України, місце-

вих  бюджетів та інших   джерел. 
Відповідно  ч.1 ст.13 Закону -  безоп-

латна  вторинна правова допомога - вид
державної гарантії,  що полягає у  ство-
ренні рівних  можливостей для доступу
осіб до  правосуддя. Вона включає такі
види правових  послуг:
1) захист  від  обвинувачення;
2)  здійснення  представництва  інтере-
сів  осіб,  що мають право на  безоплат-
ну  вторинну правову  допомогу,  в су-
дах,  інших державних органах, орга-

нах місцевого самоврядування, перед
іншими  особами;
3) складення  документів  процесуаль-
ного характеру.

Перелік  осіб з правом на  безоплатну
правову допомогу залежить від  виду
правової допомоги,  якої вони  потребу-
ють, - первинної   або вторинної.

Відповідно  до ст.8 Закону право на
безоплатну первинну правову  допо-
могу згідно з Конституцією України та
цим Законом мають усі особи, які

Право громадян на безоплатну правову допомогу

У духовному і політичному житті
кожного народу є події, які назавжди
залишають свій слід в його історії,
свідомості, визначають характер буття,
місце і роль у світових цивілізаційних
процесах. Точкою відліку української
незалежності стало 24 серпня 1991
року.

Позачергова сесія Верховної Ради
України 24 серпня 1991 pоку розглянула
надзвичайно важливе для долі народу
питання: про політичну ситуацію в
республіці й заходи, які необхідно вжи-
ти для недопущення можливості повто-
рення подібних дій у майбутньому.
Сесія прийняла історичний документ -
Акт проголошення незалежності Украї-
ни, в якому підкреслювалося:

"Виходячи із смертельної небезпеки,
яка нависла була над Україною в зв'язку
з державним переворотом в СРСР 19
серпня 1991 p.,
- продовжуючи тисячолітню традицію
державотворення в Україні,
- виходячи з права на самовизначення,
передбаченого Статутом ООН та інши-
ми міжнародно-правовими докумен-
тами,
- здійснюючи Декларацію про держав-
ний суверенітет України, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної
Республіки урочисто проголошує неза-
лежність України та створення самос-
тійної Української держави - України.

Територія України є неподільною і
недоторканою. Віднині на території
України мають чинність виключно
Конституція і закони України.

Цей Акт набирає чинності з моменту
його схвалення".

Акт проголошення незалежності
України, день прийняття якого був
незабаром проголошений національним
святом, не був випадковим явищем,
навіяним серпневим путчем. Прагнення
до національного суверенітету випро-
бувано віками. Акт проголошення неза-
лежності України український народ

прийняв, продовжуючи тисячолітню
традицію державотворення в Україні з
урахуванням природного права на
самовизначення. Це була об'єктивна
потреба, об'єктивний процес розвитку
людства в сучасну епоху.

Здобувши незалежність, народ Украї-
ни розпочав активну діяльність по
створенню своєї демократичної право-
вої держави. Ця розбудова розпочи-
налась в дуже складних умовах. Необ-
хідно було перш за все здійснити пере-
хід від статусу союзної республіки з
обмеженим суверенітетом до статусу
самостійної держави.

Прагнучи утвердження на території
України загальнолюдських соціальних
цінностей і благ, зокрема, принципів
свободи людини, гуманізму, соціальної
справедливості, рівноправності усіх
націй та етнічних груп, беручи до уваги,
що на території держави проживають
громадяни понад 100 національностей,
які разом з українцями становили 52-
мільйонний народ України, Верховна
Рада 1 листопада 1991 p. прийняла
"Декларацію прав національностей
України".

Дуже важливим завданням молодої
держави було створення власних Зброй-
них сил - гаранта захисту державної
незалежності, територіальної цілісності
та суверенітету країни. Без надійних і
достатніх збройних сил будь-яка дер-
жава не могла б довго проіснувати.

Прагнучи забезпечити економічний
суверенітет, входження у світове госпо-
дарське співтовариство, добробут і умо-
ви для вільної, творчої праці громадян,
Україна розпочала перехід до ринкової
економіки, визначила рівноправність
усіх форм власності.

На першій стадії створення нового
державного апарату України одним з
важливих моментів стало прийняття
Закону від 14 лютого 1992р. про вне-
сення змін і доповнень у Конституцію
України. Було зроблено спробу більш

чітко розмежувати повноваження між
законодавчою, виконавчою і судовою
владою. Були також затверджені симво-
ли України як незалежної держави:
Державний герб, Державний прапор і
Державний гімн.

У плані утвердження національної
державності, закладення нових основ
для розвитку нормативно-правової бази
законодавства України, а також, частко-
во, і для визначення певних шляхів
подальшого розвитку, розпочатого до
проголошення державної незалежності
України надзвичайного складного та
суперечливого конституційного проце-
су. Він розпочався ще 16 липня 1990р.,
коли Верховна Рада прийняла Декла-
рацію про державний суверенітет Ук-
раїни, яка фактично визначила основи
державного ладу України проголосила
право української нації на самовизна-
чення, визнала суверенітет необхідною
умовою її подальшого розвитку та
сформулювала основні політичні, еко-
номічні, соціальні цілі, визначила народ
України єдиним джерелом влади в
країні, встановила принцип верхо-
венства права, затвердила сучасну назву
держави - Україна.

Однак, не маючи, фактично, сили
закону, Декларація відіграла доленосну
роль в утвердженні реального суве-
ренітету України, розбудові Української
держави і стали правовою підвалиною
для Конституції України 1996 року та
всієї системи національного права.

З прийняттям Конституції були
створені правові передумови для
стабілізації суспільно-політичної ситуа-
ції в Україні, належного упорядкування
її законодавчої бази. Основний Закон
держави зумовив нове ставлення до
України інших держав, міжнародних
органів і організацій.

В.о. начальника 
Оржицького РУЮ

В.І. Ярмош

Утвердження національної державності
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Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія)
Спадкове право регулюється книгою

шостою Цивільного кодексу України.
Саме поняття "спадкова трансмісія"

визначене у статті 1276 Цивільного
кодексу України відповідно до якої
якщо: "спадкоємець за заповітом або за
законом помер після відкриття спад-
щини і не встиг її прийняти, право на
прийняття належної йому частки спад-
щини, крім права на прийняття обо-
в'язкової частки у спадщині, переходить
до його спадкоємців".

У цьому разі здійснюється перехід
права на прийняття спадщини від по-
мерлого спадкоємця до його спадкоєм-
ців. При визначенні частки спадщини,
яка б належала померлому спадкоємцю,
застосовується такий самий порядок, як
при спадкуванні за правом представ-
лення. Якщо спадкоємців за спадковою
трансмісією декілька, частка померлого
родича ділиться між ними порівну.

Так, наприклад, після смерті спадко-
давця до спадщини за законом заклика-
лися дві його дочки, як спадкоємиці
першої черги. Старша дочка загинула,
не встигнувши прийняти спадщину
свого батька. У загиблої спадкоємиці
залишилися чоловік та донька - онука
спадкодавця. Дочки спадкують по після
смерті батька. Одна з дочок  померлого
спадкує  частку майна після смерті сво-
го батька, донька та чоловік загиблої
доньки спадкують по половині від
спадкового майна, яке б належало
загиблій, тобто по  даного майна. 

Якщо після загиблої доньки спадко-
давця залишиться її власне майно, то
донька та чоловік успадкують і це
майно у рівних частках, але вже не за
правилом спадкової трансмісії, а
відповідно до вимог закону в порядку
черговості (у першу чергу). Тобто чоло-
вік та донька загиблої успадкують і
майно свого діда (тестя) - спадкодавця,
і майно матері (дружини), але в різних
частках.

Слід звернути увагу, що якщо спадко-
ємець - донька спадкодавця подала зая-
ву про прийняття спадщини, в установ-
леному законом порядку, однак внаслі-
док раптової смерті не встигла офор-
мити спадщину та одержати свідоцтво
про право на спадщину, то правило
спадкової трансмісії не застосовується,

оскільки спадкоємець прийняв спадщи-
ну і з цього часу набув право на майно
(речові права) спадкодавця.

За своїм складом спадкова трансмісія
включає в собі такі критерії:
1)  смерть закликаного спадкоємця піс-
ля відкриття спадщини, тобто мають
місце два спадкування - після спадко-
давця та після спадкоємця;
2)  неприйняття спадщини спадкоємцем
у зв'язку з його смертю;
3)  право спадкоємця на прийняття
належної померлому частки спадщини -
при цьому спадкувати можуть усі
спадкоємці померлого, а не тільки
визначена категорія. Отже, спадкова
трансмісія можлива за наявності двох
умов:
- якщо спадщину відкрито (у зв'язку зі
смертю спадкодавця);
- смерть спадкоємця, який не встигнув у
встановлений законодавством строк
прийняти спадщину або відмовитися
від неї.

Слід зазначити, що згідно із ч. 1 ст.
1276 ЦК України, перехід права на
прийняття спадщини за спадковою
трансмісією не застосовуються щодо
обов'язкової частки у спадщині, яка має
індивідуальний характер, а тому не
поширюється на спадкоємців особи, яка
мала право на таку частку. 

Таким чином, за спадковою трансмі-
сією перехід права на спадкування
здійснюється не за правом черговості, а
за правом закликання до спадщини
правонаступника померлого спадко-
ємця. Право на прийняття спадщини у
разі його виникнення (за трансмісією)
реалізується на загальних підставах, із
урахуванням строків, встановлених ст.
1270 ЦК України. А саме: для прий-
няття спадщини встановлюється строк
у шість місяців, який починається з
часу відкриття спадщини. Якщо виник-
нення у особи права на спадкування
залежить від неприйняття спадщини
або відмови від її прийняття іншими
спадкоємцями, строк для прийняття
нею спадщини встановлюється у три
місяці з моменту неприйняття іншими
спадкоємцями спадщини або відмови
від її прийняття. Якщо строк, що
залишився, менший як три місяці, він
продовжується до трьох місяців. 

Прийняття спадщини здійснюється
шляхом подання заяви про це до нота-
ріуса. Згідно з ч. 1 ст. 1269 ЦК України
спадкоємець, який бажає прийняти
спадщину, але на час відкриття спадщи-
ни не проживав постійно із спадко-
давцем, має подати до нотаріуса заяву
про прийняття спадщини.

Відповідно до ст. 1268 Цивільного
кодексу України спадкоємець, який пос-
тійно проживав разом із спадкодавцем
на час відкриття спадщини, вважається
таким, що прийняв спадщину, якщо
протягом строку, встановленого стат-
тею 1270 цього Кодексу (шестимісяч-
ний строк з дня смерті), він не заявив
про відмову від неї. Малолітня, непов-
нолітня, недієздатна особа, а також
особа, цивільна дієздатність якої об-
межена, вважаються такими, що прий-
няли спадщину, крім випадків, встанов-
лених частинами другою - четвертою
статті 1273 цього Кодексу (відмова від
прийняття спадщини).

Отже, особа яка бажає реалізувати
своє право на спадкування в порядку
спадкової трансмісії, після смерті
першого спадкодавця і його спадкоємця
повинна звернутися у строк, що зали-
шився або у строк, що продовжений
нотаріусом до трьох місяців до нота-
ріуса за місцем відкриття спадщини із
заявою про прийняття спадщини в
порядку спадкової трансмісії, а також
може мати право на звернення до
нотаріуса за місцем відкриття спадщи-
ни після смерті другого спадкодавця із
заявою про прийняття спадщини, тобто
спадщина відкривається окремо щодо
першого та другого спадкодавців. Слід
звернути увагу, що відповідно до ч.3,4
ст. 1268 Цивільного кодексу України,
спадкоємці які постійно проживали
разом із спадкодавцем на час відкриття
спадщини, а також малолітня, неповно-
літня, недієздатна особа, особа цивіль-
на дієздатність якої обмежена, вва-
жаються такими що прийняли спад-
щину, якщо, у встановленому законом
порядку, не було реалізовано право на
відмову від прийняття спадщини. 

Провідний спеціаліст 
відділу нотаріату

Н.С. Зволь 

перебувають під  юрисдикцією України.
Згідно ст.14 Закону право на

безоплатну вторинну правову  допомогу
мають  такі категорії  осіб:
1) особи, у  яких середньомісячний су-
купний  дохід їхньої сім'ї  нижчий   суми
прожиткового мінімуму, розрахованого
та  затвердженого відповідно до Закону
України "Про прожитковий мінімум"
для  осіб, які належать до основних со-
ціальних і демографічних  груп насе-
лення,  інваліди,  які отримують  пенсію
або допомогу, що призначається за-
мість  пенсії,  у розмірі менше  двох
прожиткових мінімумів для непраце-
здатних  осіб;
2) діти-сироти, діти, позбавлені  бать-
ківського  піклування, безпритульні  ді-
ти, діти, які можуть стати  або стали
жертами  насильства в  сім'ї;
3) особи, до  яких застосовано  адмі-
ністративне  затримання;
4) особи, до яких  застосовано адмі-
ністративний  арешт;
5) підозрювані у вчиненні злочину
особи,  які затримані органами дізнання
та  слідства;
6) особи, до яких  як запобіжний захід

обрано взяття  під  варту;
7) особи, у справах  яких відповідно до
положень Кримінально-процесуального
кодексу України   участь захисника  є
обов'язковою; 
8) особи, на  яких поширюється дія
Закону  України "Про  біженців;
9) ветерани  війни та особи, на  яких по-
ширюється дія Закону  України "Про
статус  ветеранів  війни, гарантії їх  со-
ціального  захисту", особи,  які мають
особливі заслуги та  особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною,  особи,
які  належать до числа жертв  нацистсь-
ких  переслідувань;
10) особи, щодо яких суд розглядає
справу про обмеження цивільної діє-
здатності  фізичної особи,  визнання фі-
зичної особи  недієздатною та понов-
лення  цивільної дієздатності фізичної
особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає
справу про надання психіатричної  до-
помоги в примусовому порядку;
12) особи,  реабілітовані відповідно до
законодавства  України. 

Право на  безоплатну вторинну право-
ву  допомогу мають громадяни держав,

з  якими Україна уклала  відповідні між-
народні договори про правову допомо-
гу, згода на обов'язковість  яких надана
Верховною Радою України,  а також
іноземці  та особи без  громадянства
відповідно до міжнародних  договорів,
учасником яких є  Україна,  якщо такі
договори  зобов'язують держав-учас-
ниць  надавати певним  категоріям осіб
безоплатну правову допомогу. 

Відповідно до ст. 15 Закону  безоплат-
на  вторинна правова допомога має на-
даватись:
1) центрами з надання безоплатної вто-
ринної  правової  допомоги; 
2) адвокатами, включеними до Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну  вто-
ринну правову допомогу на постійній
основі за контрактом;
3) адвокатами,  включеними до Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну  вто-
ринну правову допомогу на тимчасовій
основі на  підставі договору.

Начальник Шишацького РУЮ                                                                            
Н.В. Тарадай
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Для встановлення права на додатко-
ву відпустку застосовується таке
визначення одинокої матері: жінка, яка
не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про
народження дитини якої відсутній запис
про батька дитини або запис зроблено в
установленому порядку за вказівкою
матері; вдова; жінка, яка виховує ди-
тину без батька (в тому числі і розлу-
чена жінка, яка сама виховує дитину,
якщо батько не проживає разом з дити-
ною та відсутні інші докази його участі
в вихованні дитини, і за цих же умов,
жінка, яка вийшла заміж, але її дитина
новим чоловіком не усиновлена). 

Для отримання додаткової соціальної
відпустки одинока мати має надати
копію свідоцтва про народження дити-
ни і довідку органів запису актів гро-
мадянського стану про підстави внесен-
ня до книги записів народжень відо-
мостей про батька; жінка, яка є вдовою 

- копію свідоцтва про народження
дитини та копії свідоцтва про укла-
дення шлюбу та свідоцтва про смерть
чоловіка. 

Для отримання додаткової соціальної
відпустки розлучена жінка, яка дійсно
виховує сама дитину (без батька), має
надати такі документи: 
- копію свідоцтва про народження
дитини; 
- копію свідоцтва про розірвання шлю-
бу та документ, який підтверджував би
те, батько не бере участі у вихованні
дитини. 

Для підтвердження факту, що батько
не бере участі у вихованні дитини,
можуть бути пред'явлені, наприклад,
довідка з ЖЕКу про реєстрацію особи
за місцем проживання, ухвала суду або
постанова слідчого про розшук відпо-
відача у справі за позовом аліментів,
рішення суду про позбавлення відпові-

дача батьківських прав, рішення органів
опіки та піклування або суду про
відсутність участі батька у вихованні
дитини, тощо. 

Пред'явлення лише довідки ЖЕКу
про те, що дитина проживає разом з
матір'ю, не дає достатніх підстав
стверджувати, що батько не бере участі
у її вихованні. 

Жінка, яка вдруге вийшла заміж, але
її дитина від першого шлюбу новим
чоловіком не усиновлена, для отри-
мання такої відпустки має пред'явити
документ, який підтверджував би те, що
батько дитини не бере участі у її ви-
хованні та довідку органів реєстрації
актів громадянського стану про те, що
дитина новим чоловіком не усиновлена. 

Якщо вдова чи розлучена жінка, яка
виховує дитину без батька (в разі поз-
бавлення його батьківських прав), всту-
пила в новий шлюб з іншим чоловіком і

Про додаткову соціальну відпустку

Документи, необхідні для внесення змін до відомостей 
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
(далі - Єдиний державний реєстр)

Відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" (далі - За-
кон) у разі якщо зміна відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, не пов'язана із змі-
нами, що вносяться до установчих доку-
ментів юридичної особи, або не підлягає
державній реєстрації, особа, уповнова-
жена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), подає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкла-
дення) державному реєстратору за місце-
знаходженням реєстраційної справи юри-
дичної особи заповнену реєстраційну
картку про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юри-
дичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, пов'язані із зміною
керівника або осіб, що обираються (приз-
начаються) до органу управління юридич-
ної особи, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без
довіреності, у тому числі підписувати
договори, крім реєстраційної картки про
внесення змін до відомостей про юри-
дичну особу, які містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі, особа, уповноважена
діяти від імені юридичної особи (вико-
навчого органу), додатково подає примір-
ник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповнова-
женого органу управління юридичної
особи про зміну зазначених осіб та/або
примірник оригіналу (ксерокопію, нота-
ріально засвідчену копію) розпорядчого
документа про їх призначення. 

Якщо зміни до відомостей про юри-
дичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, вносяться у зв'язку із
зміною складу засновників (учасників)
юридичної особи, утвореної на підставі

модельного статуту, крім реєстраційної
картки про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної
особи (виконавчого органу), додатково
подає примірник оригіналу або нота-
ріально засвідчену копію рішення упов-
новаженого органу управління юридичної
особи про внесення змін до складу зас-
новників (учасників) та примірник оригі-
налу (ксерокопія, нотаріально засвідчена
копія) одного із таких документів: рішен-
ня про вихід юридичної особи із складу
засновників (учасників); заяви фізичної
особи про вихід із складу засновників
(учасників); заяви, договору, іншого доку-
мента про перехід чи передачу частки
учасника у статутному капіталі товарист-
ва; рішення уповноваженого органу юри-
дичної особи про примусове виключення
засновника (учасника) із складу заснов-
ників (учасників) юридичної особи, якщо
це передбачено законом або установчими
документами юридичної особи.

Якщо зміни до відомостей про юридич-
ну особу, які містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі, вносяться у зв'язку із
зміною місцезнаходження та/або найме-
нування юридичної особи, утвореної на
підставі модельного статуту, крім реєстра-
ційної картки про внесення змін до відо-
мостей про юридичну особу, які містяться
в Єдиному державному реєстрі, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної
особи (виконавчого органу), додатково
подає примірник оригіналу або нотаріаль-
но засвідчену копію рішення уповнова-
женого органу управління юридичної
особи про внесення таких змін. 

Якщо зміни до відомостей про юри-
дичну особу, які містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі, пов'язані із зміною
статутного капіталу (статутного або скла-

деного капіталу) юридичної особи, що діє
на підставі модельного статуту, за-
твердженого Кабінетом Міністрів Украї-
ни, крім реєстраційної картки про вне-
сення змін до відомостей про юридичну
особу, які містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі, особа, уповноважена діяти
від імені юридичної особи (виконавчого
органу), додатково подає примірник
оригіналу або нотаріально засвідчену
копію рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про такі
зміни, а у разі зменшення статутного капі-
талу (статутного або складеного капіталу)
юридичної особи, крім зазначених доку-
ментів, додатково подається документ, що
підтверджує внесення плати за публі-
кацію у спеціальному друкованому засобі
масової інформації відповідного пові-
домлення. 

У разі якщо зміни до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єди-ному
державному реєстрі, пов'язані із зміною
обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи, особа, уповноважена
діяти від імені юридичної особи (вико-
навчого органу), додатково подає примір-
ник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповнова-
женого органу управління юридичної
особи, яким встановлено такі обмеження.

Державному реєстратору забороняється
вимагати додаткові документи для вне-
сення змін до відомостей про юридичну
особу, які містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі, якщо вони не передбачені
частинами першою - третьою статті 19
Закону.

Провідний спеціаліст відділу
державної реєстрації юридичних осіб 

та легалізації об'єднань громадян 
реєстраційної служби

ГУЮ у Полтавській області
І.В. Яременко
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її дитина від першого шлюбу ним не
всиновлена, вона має право на додат-
кову соціальну відпустку як одинока
мати. 

Жінка, яка має дітей від особи, з якою
вона не перебуває в зареєстрованому
шлюбі, але з якою вона веде спільне
господарство, разом проживає і виховує
дітей, права на одержання додаткової
соціальної відпустки як одинока мати
не має. 

У разі коли працівницею не буде
доведено факт, що вона дійсно виховує
дитину сама, без участі батька, робото-
давець може відмовити їй у наданні

такої відпустки. 
Зазначені умови та порядок надання

додаткової соціальної відпустки засто-
совуються і до батька, який виховує
дитину без матері (одинокий батько). 

Одиноким батьком слід вважати
чоловіка, який не перебуває у шлюбі і у
свідоцтві про народження дитини
записаний як її батько, вдівця, розлу-
ченого чоловіка, що виховує дитину без
матері. 

За наявності декількох підстав для
надання цієї відпустки її загальна три-
валість не може перевищувати 17 кален-
дарних днів. (ст. 1821КЗпП України) 

Підсумовуючи вищевикладене,
додаткова відпустка надається: 
- Жінці, яка має двох або більше дітей
віком до 15 років; 
- Жінці, яка має дитину-інваліда; 
- Жінці, яка всиновила дитину; 
- Одинокій матері; 
- Батьку, який виховує дитину без матері
(в тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному
закладі);
- Особі, яка взяла дитину під опіку.

Начальник 
Новосанжарського РУЮ

Ю.С. Лисенко

Аліментні зобов’язання членів сім’ї
Відповідно до ч.2 ст. 51 Конституції

України батьки зобов'язані утримувати
дітей до їх повноліття, а повнолітні діти
зобов'язані піклуватися про своїх
непрацездатних батьків. Разом з тим,
слід зазначити, що аліменти можуть
отримувати не тільки діти від свого
батька, а й інші члени родини. Відпо-
відно до норм Сімейного кодексу Украї-
ни одержувачами аліментів можуть
бути:
1. Непрацездатна дружина (чоловік)
особа, що досягла пенсійного віку або є
інвалідом І, ІІ, ІІІ групи) за умови, що
інший може надавати матеріальну
допомогу (ст. 75 СК).
2. Після розірвання шлюбу особа має
право на утримання, якщо вона стала
непрацездатною до розірвання шлюбу
або протягом одного року від дня
розірвання шлюбу і потребує мате-
ріальної допомоги і якщо її колишній
чоловік (колишня дружина) може нада-
вати матеріальну допомогу  (ст. 76 СК).
3. Якщо на момент розірвання шлюбу
жінці (чоловікові) до досягнення вста-
новленого законом пенсійного віку
залишилося не більш як п'ять років,
вона (він) матимуть право на утримання
після досягнення цього пенсійного віку,
за умови, що у шлюбі вони спільно
проживали не менш ніж десять років
(ст. 76 СК).
4. Якщо у зв'язку з вихованням дитини,
веденням домашнього господарства,
піклуванням про членів сім'ї, хворобою
або іншими обставинами, що мають
істотне значення, один із подружжя не
мав можливості здобути освіту, працю-
вати, обійняти відповідну посаду, він
має право на утримання у зв'язку з
розірванням шлюбу і тоді, якщо є пра-
цездатним, за умови, що потребує ма-
теріальної допомоги і що колишній
чоловік, колишня дружина може нада-
вати матеріальну допомогу (право на
утримання у цьому випадку триває
протягом трьох років від дня розірвання
шлюбу) (ст. 76 СК).
5. Дружина має право на утримання від
чоловіка під час вагітності. Також
дружина, з якою проживає дитина, має
право на утримання від чоловіка -
батька дитини до досягнення дитиною
трьох років (а якщо дитина має вади
фізичного або психічного розвитку - до
шести років) (ст. 84 СК).

6. Чоловік, з яким проживає дитина, має
право на утримання від дружини -
матері дитини до досягнення дитиною
трьох років (а якщо дитина має вади
фізичного або психічного розвитку - до
шести років) (ст. 86 СК).
7. Якщо один із подружжя, у тому числі
і працездатний, проживає з дитиною-
інвалідом, яка не може обходитися без
постійного стороннього догляду, й
опікується нею, він має право на утри-
мання за умови, що другий з подружжя
може надавати матеріальну допомогу
(ст. 88 СК).
8. Батьки зобов'язані утримувати своїх
повнолітніх непрацездатних дочку, си-
на, які потребують матеріальної допо-
моги, якщо вони можуть таку ма-
теріальну допомогу надавати
(ст. 198 СК).
9. Повнолітні дочка, син зобов'язані ут-
римувати батьків, які є непрацездат-
ними і потребують матеріальної допо-
моги (ст. 202 СК).
10. Баба, дід зобов'язані утримувати
своїх малолітніх, неповнолітніх внуків,
якщо у них немає матері, батька або
якщо батьки не можуть з поважних
причин надавати їм належного утри-
мання, за умови, що баба, дід можуть
надавати матеріальну допомогу
(ст. 265 СК).
11. Повнолітні внуки, правнуки зобо-
в'язані утримувати непрацездатних ба-
бу, діда, прабабу, прадіда, які потре-
бують матеріальної допомоги і якщо у
них немає чоловіка, дружини, повно-
літніх дочки, сина або ці особи з поваж-
них причин не можуть надавати їм
належного утримання, за умови, що
повнолітні внуки, правнуки можуть
надавати матеріальну допомогу
(ст. 266 СК).
12. Повнолітні брати, сестри зобов'язані
утримувати малолітніх, неповнолітніх
братів та сестер, які потребують мате-
ріальної допомоги і якщо вони не
мають батьків, чоловіка, дружини або ці
особи з поважних причин не можуть
надавати їм належного утримання, за
умови, що повнолітні брати та сестри
можуть надавати матеріальну допомогу
(ч.1 ст. 267 СК).
13. Повнолітні брати і сестри зобо-
в'язані утримувати непрацездатних
повнолітніх братів і сестер, які потре-
бують матеріальної допомоги, якщо

вони не мають чоловіка, дружини,
батьків або повнолітніх дочки, сина, за
умови, що повнолітні брати та сестри
можуть надавати матеріальну допомогу
(ч.2 ст. 267 СК).
14. Мачуха, вітчим зобов'язані утриму-
вати малолітніх, неповнолітніх падчер-
ку, пасинка, які з ними проживають,
якщо у них немає матері, батька, діда,
баби, повнолітніх братів та сестер або
ці особи з поважних причин не можуть
надавати їм належного утримання, за
умови, що мачуха, вітчим можуть
надавати матеріальну допомогу
(ст. 268 СК).
15. Особи, у сім'ї яких виховувалася
дитина, зобов'язані надавати їй мате-
ріальну допомогу, якщо у неї немає
батьків, баби, діда, повнолітніх братів
та сестер, за умови, що ці особи можуть
надавати матеріальну допомогу
(ст. 269 СК).
16. Повнолітні падчерка, пасинок зобо-
в'язані утримувати непрацездатних ма-
чуху, вітчима, якщо вони потребують
матеріальної допомоги і якщо вони
надавали падчерці, пасинкові систе-
матичну матеріальну допомогу не менш
як п'ять років, за умови, що падчерка,
пасинок можуть надавати матеріальну
допомогу (ст. 270 СК).
17. Якщо особа до досягнення повно-
ліття проживала з родичами або іншими
особами однією сім'єю, вона зобо-
в'язана утримувати непрацездатних
родичів та інших осіб, з якими прожи-
вала не менш ніж п'ять років, за умови,
що ця особа може надавати матеріальну
допомогу (ст. 271 СК).
18. Якщо жінка та чоловік, які не
перебувають у шлюбі між собою, три-
валий час проживали однією сім'єю, той
із них, хто став непрацездатним під час
спільного проживання, має право на
утримання (ст. 91 СК).

Отже, якщо окремі особи добро-
вільно не надають матеріальну підтрим-
ку членам своєї сім'ї, хоча ця сім'я,
можливо, залишилася вже в минулому,
то сімейне законодавство на достатньо-
му рівні регулює питання стягнення
аліментів з таких громадян.

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової освіти

та державної реєстрації НПА
Л.Л. Токарєва 
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Пільги щодо сплати судового збору
відповідно до Закону України  "Про судовий збір"

Порядок звернення до суду за
судовим захистом урегульований
Цивільним процесуальним кодексом
України. Подання позовної заяви має
відбуватись з дотриманням певних
умов. Зокрема, частиною п'ятою статті
119 ЦПК передбачено, що до позовної
заяви додається документ, що під-
тверджує сплату судового збору.

Наслідком недотримання зазначеної
умови є залишення судом  позовної зая-
ви без руху, а у разі, якщо цей недолік
не буде усунуто у строк, установлений
судом, - визнання заяви неподаною та її
повернення позивачеві (стаття 121
ЦПК).

Статтями 3 і 4 Закону України "Про
судовий збір" визначено об'єкти справ-
ляння судового збору та його розміри.
Наведений у частині другій статті 4
цього Закону перелік заяв, скарг (дій),
за подання яких до суду або за вчинення
яких судом встановлено ставки судо-
вого збору, за своїм змістом є вичерп-
ним. Отже, справляння судового збору з
інших заяв (скарг), що подаються до
суду, навіть не зазначених у частині
другій статті 3 Закону, цим законо-
давчим актом не передбачено.

На  цей час є чинною Інструкція про
порядок обчислення та справляння
державного мита, затверджена наказом
Головної державної податкової інспек-
ції України від 22 квітня 1993 року № 15
(зі змінами). При вирішенні питань,
пов'язаних зі сплатою та поверненням
сум судового збору при розгляді справ,
судами мають враховуватися відповідні
положення цієї Інструкції в частині, що
не суперечить Закону.

Розміри ставок судового збору (стат-
тя 4 Закону) встановлено на основі роз-
міру мінімальної заробітної плати
(МЗП), встановленого законом станом
на 1 січня календарного року, в якому
відповідна заява або скарга подається
до суду.

За подання позовної заяви, що має
одночасно майновий і немайновий ха-
рактер, судовий збір сплачується за
ставками, встановленими для позовних
заяв майнового та немайнового харак-
теру (абзац перший частини третьої
статті 6 Закону). Наприклад, це позовна
заява, в якій об'єднано вимогу про
визнання правочину недійсним (має
немайновий характер) і витребування
майна (має майновий характер).

Статтею 5 Закону України "Про
судовий збір" N 3674-VI від 8 липня
2011 року встановлюється коло осіб, які
звільняються від сплати судового збору.

Відповідно до цієї статті від сплати
судового збору звільняються позивачі за
подання окремих позовів, а також певні
категорії осіб незалежно від категорії
позову. А саме :
1) позивачі  -  за  подання  позовів про
стягнення заробітної плати,  поновлен-
ня на роботі та за іншими вимогами,  що
випливають із трудових правовідносин; 
2) позивачі  -  за  подання  позовів про
відшкодування шкоди, заподіяної ка-
ліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здо-
ров'я,  а  також смертю фізичної особи;
3) позивачі - за подання позовів про

стягнення аліментів; 
4) позивачі  -  за подання позовів щодо
спорів,  пов'язаних з виплатою компен-
сації,  поверненням майна,  або за по-
дання  позовів щодо спорів, пов'язаних
з відшкодуванням його вартості гро-
мадянам, реабілітованим відповідно  до
Закону  України  "Про  реабілітацію же-
ртв політичних репресій на Україні" ; 
5) особи,   які   страждають   на  пси-
хічні  розлади,  та  їх представники -  за
подання  позовів  щодо  спорів,  пов'яза-
них  з розглядом  питань стосовно за-
хисту прав і законних інтересів особи
під час надання психіатричної допо-
моги; 
6) позивачі  -   за   подання   позовів   про
відшкодування матеріальних  збитків,
завданих  внаслідок вчинення кри-
мінального правопорушення;
6-1) позивачі - за подання позовів щодо
спорів, пов'язаних із дискримінацією;
7) державні   органи,  підприємства,
установи,  організації, громадські орга-
нізації та громадяни,  які звернулися  у
випадках, передбачених законодавст-
вом,  із заявами до суду щодо захисту
прав та інтересів інших осіб,  а також
споживачі  -  за  позовами,  що пов'язані
з порушенням їхніх прав; 
8) інваліди   Великої   Вітчизняної  вій-
ни  та  сім'ї  воїнів (партизанів),  які за-
гинули чи пропали безвісти,  і прирівня-
ні  до них у встановленому порядку осо-
би; 
9) інваліди  I та  II  груп,  законні   пред-
ставники дітей-інвалідів і недієздатних
інвалідів I та II груп; 
10) позивачі - громадяни,  віднесені  до
1  та  2  категорій постраждалих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи; 
11) органи прокуратури - при здійсненні
своїх повноважень;
12) Антимонопольний комітет  України
та його територіальні відділення у спра-
вах, що вирішуються на підставі зако-
нодавства про захист економічної кон-
куренції та законодавства про  здійс-
нення державних закупівель; 
12-1)  Державне  агентство  резерву  Ук-
раїни  - у справах, що вирішуються на
підставі законодавства про  державний
матеріальний резерв;
13) Міністерство  юстиції  України  -  за
подання позовів про відшкодування
збитків, завданих Державному   бюдже-
ту України внаслідок виконання  рішень
Європейського  суду  з  прав людини,
постановлених проти України; 
14) позивачі  -  за  подання  позовів  про
уточнення  списку виборців; 
15) органи  виконавчої влади  та  орга-
ни   місцевого самоврядування - за по-
дання  позовів  щодо  спорів,  пов'яза-
них  з відчуженням земельних ділянок,
інших об'єктів нерухомого майна, що на
них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхід-
ності; 
16) військовослужбовці, військовозо-
бов'язані  та резервісти,  які призвані на
навчальні (або перевірочні) та спеціаль-
ні збори  і проходять  службу  у  військо-
вому  резерві,  - за подання позовів, по-
в'язаних з виконанням військового

обов'язку; 
17) позивачі - за подання позовів про
відшкодування  збитків, завданих  внас-
лідок неповернення у строки,  перед-
бачені договорами або  установчими
документами,  грошових  та   майнових
внесків, залучених  до  акціонерних
товариств,  банків,  кредитних установ,
довірчих товариств та інших юри-
дичних осіб, які залучають кошти та
майно громадян; 
18) Пенсійний  фонд  України  та  його
органи; органи Фонду загальнообо-
в'язкового державного соціального
страхування  України на випадок без-
робіття, Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань
України,  Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального захисту інвалідів і
його відділення; 
19) громадські  організації інвалідів
(спілки  та інші об'єднання  громадсь-
ких організацій інвалідів), їх підпри-
ємства, установи та організації,  гро-
мадські  організації  ветеранів,  їх під-
приємства,  установи  та  організації  -
за подання позовів,  з якими вони звер-
таються до суду; 
20) органи  праці  та  соціального  за-
хисту  населення  -  за подання  позовів
щодо  призначення і виплати всіх видів
державної соціальної допомоги,  ком-
пенсації,  виплат та доплат, установ-
лених законодавством; 
21)  Міністерство фінансів України,
місцеві фінансові органи, Державна
податкова служба України, Державна
митна служба України, Державна казна-
чейська служба України, Державна
фінансова інспекція України та їх  тери-
торіальні органи, Державна служба
фінансового моніторингу  України  і
Національний  банк  України  - у спра-
вах, пов'язаних з питаннями, що стосу-
ються повноважень цих органів;
22)  уповноважена  особа  Фонду гара-
нтування вкладів фізичних осіб   -   у
справах,   пов'язаних   із  здійсненням
тимчасової адміністрації та ліквідації
банку;
23)  позивачі  -  за  подання  позовів у
порядку, визначеному статтею  12  Зако-
ну  України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимча-
сового захисту";
24) Міністерство  регіонального  роз-
витку,  будівництва  та житлово-кому-
нального      господарства      України,
Державна архітектурно-будівельна  інс-
пекція  України  та  її  територіальні ор-
гани   -  у  справах,  пов'язаних  з  питан-
нями,  що  стосуються повноважень цих
органів.

Начальник 
Кобеляцького РУЮ

Н. Коваленко
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Основні засади
державної міграційної політики незалежної України

Однією з умов розбудови правової
держави на сучасному етапі є визна-
чення напрямів її міграційної  політики
та вдосконалення системи державного
управління міграційними процесами
відповідно до міжнародних стандартів
у сфері реалізації прав людини.

Зовнішня міграційна політика держа-
ви має сприяти безпеці країни, нарощу-
ванню її економічного потенціалу та
зростанню добробуту населення. Адже
від продуманості та послідовності міг-
раційної політики залежить подальший
розвиток міграції в Україні, визнання та
престиж держави у світі.

Основними напрямами внутрішньої
міграційної політики України є забез-
печення свободи територіального пере-
сування населення, в галузі праці -
оптимізації  міжрегіонального перероз-
поділу громадян, виходячи з політики,
яка склалася у сфері зайнятості, і стану
регіональних ринків праці. 

Державна міграційна політика нашої
держави формується за такими основ-
ними принципами:
- забезпечення кожному, хто на закон-
них підставах перебуває на території
України, свободи пересування, вибору
місця проживання, права вільно зали-
шати територію України, за винятком
обмежень, встановлених законодавст-
вом, а також в'їжджати в Україну гро-
мадянам України;
- забезпечення державної безпеки та
національних інтересів, а також загаль-
нодержавних підходів у проведенні
міграційної політики;
- захист прав і свобод та законних
інтересів громадян України, іноземців і
осіб без громадянства, недопустимість
створення для них безпідставних пільг
чи переваг, які б ставили їх у при-
вілейоване становище порівняно з
громадянами України;
- недопущення будь-яких проявів
дискримінації, забезпечення умов для
реалізації мігрантами своїх прав,
свобод і законних інтересів, а також
виконання обов'язків, передбачених
законодавством; 
- запобігання масовим стихійним та
нерегульованим процесам міграції на-
селення як усередині країни, так і за її
межі шляхом створення спеціальних
державних соціально-економічних та
національно-культурних програм, які

базуються на науковому прогнозі мігра-
ційного потенціалу, напрямків мігра-
ційних потоків з урахуванням сучасної
та передбачуваної соціально-еконо-
мічної і суспільно-політичної ситуації;
- протидія незаконній міграції, праце-
влаштуванню мігрантів і торгівлі людь-
ми;
- взаємодія та координація діяльності
органів виконавчої влади і громадських
організацій у сфері міграції на держав-
ному та міжнародному рівнях;
- рівноправне співробітництво України
з державами-партнерами з питань
міграційних процесів шляхом підтри-
мання взаємовигідної співпраці за
загальновизнаними принципами та
нормами міжнародного права.

Згідно з Концепцією демографічного
розвитку України на 2005-2015 рр. го-
ловними пріоритетами державної де-
мографічної політики у сфері регулю-
вання міграції є: 
- зменшення масштабів зовнішньої тру-
дової міграції українських громадян;
- економічне регулювання внутрішніх
міграційних потоків.

Стратегічними напрямами реалізації
державної міграційної 
політики є:
- удосконалення законодавства  щодо
внутрішньої  і  зовнішньої трудової
міграції громадян України;
-  в'їзду іноземців та осіб без грома-
дянства в Україну, виїзду їх з України і
транзитного проїзду через її  територію,
а також  у  сфері  боротьби з нелегаль-
ною міграцією; 
- визначення квот імміграції в Україну з
урахуванням поточної і перспективної
демографічної ситуації та ситуації,  що
склалася на ринку праці; 
- створення для  громадян  України,
іноземців  та  осіб   без громадянства,
які  на законних підставах проживають
або тимчасово перебувають на тери-
торії України,  умов для  свободи  пере-
есування, вільного  вибору  місця  про-
живання,  а  також  вільного залишення
території  України; 
- протидія проявам  расизму, ксенофобії
та  релігійної нетерпимості, форму-
вання  толерантного  ставлення  насе-
лення   до мігрантів; 
- посилення соціального  та правового
захисту громадян України, які  працю-
ють  за  кордоном;

- створенням сприятливих  умов  та  ме-
ханізмів для повернення в Україну гро-
мадян України, які постійно  прожи-
вають  на  території інших держав, з ме-
тою зменшення еміграційних потоків; 
- посилення взаємодії і координації
діяльності  державних органів, органів
місцевого самоврядування та громадсь-
ких організацій у сфері реалізації
державної міграційної політики; 
- протидія торгівлі  людьми,   забезпе-
чення  захисту  громадян України за
кордоном,  а також іноземців та осіб без
громадянства, які перебувають на
території України,  що постраждали від
торгівлі людьми та ін.

Основними механізмами реалізації
державної міграційної політики у сфері
імміграції є: 
- стимулювання імміграційних потоків
в Україну залежно від інвестиційних,
наукових та культурних потреб держа-
ви,  створення сприятливих  умов  для
повернення  в Україну діячів науки  та
культури, кваліфікованих спеціалістів і
робітників, гостра потреба в яких є
відчутною для національної  економіки,
їх  інтеграції в українське суспільство; 
- сприяння поверненню до України осіб,
депортованих за національною
ознакою,  їх  нащадків,  інтеграції таких
осіб   в українське суспільство; 
- забезпечення реалізації  міжнародних
принципів та  норм міжнародного права
щодо захисту осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, реабілітації  та
повернення  таких  осіб  до  держав  їх
походження; 
- удосконалення законодавства з метою

захисту  прав  мігрантів, які перебу-
вають в Україні,  та забезпечення досту-
пу всіх мігрантів незалежно від їх
правового статусу до програм охорони
здоров'я. 

Отже, міграційна політика незалеж-
ної України всесторонньо направлена
на регламентування правил в'їзду,
тимчасового перебування, пересування
на території України для іноземних
громадян; виїзду та в'їзду в Україну
громадян України; панування толерант-
ності в суспільстві та забезпечення
добробуту населення.

Начальник 

Полтавського МУЮ

О.М. Лутченко
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25 серпня 2013 рокуПідприємцю на допомогу

Щодо плати за отримання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Щодо плати за отримання відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців Укрдержреєстр Державної реєст-
раційної служби листом від 16.07.2013
№ 483/04-13-13 повідомляє наступне.
Відповідно до частини другої статті 30
Закону України "Про державну реєст-
рацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" (далі - Закон про
реєстрацію) відомості, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців
(далі - Єдиний державний реєстр), на-
даються, зокрема, у вигляді витягу з
Єдиного державного реєстру та довідки
з Єдиного державного реєстру.

Частиною восьмою зазначеної статті
встановлено, що державні органи звіль-
няються від плати за одержання за їх
запитом відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру, якщо такий запит подаєть-
ся у зв'язку із здійсненням ними повно-
важень, визначених законом.

Порядок надання відомостей на
запити органів державної влади у зв'яз-
ку із здійсненням ними повноважень,
визначених законом, встановлений
розділом VІІ Порядку надання відо-
мостей з Єдиного державного реєстру,
затвердженого наказом Міністерства
юстиції України 14.12.2012 № 1846/5,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 18.12.2012 за № 2105/22417
(далі - Порядок).

Пунктом 7.8 Порядку встановлено,
що органи державної влади звільняють-
ся від плати за одержання за їх запитом
відомостей з Єдиного державного ре-
єстру, передбачених пунктом 7.1. цього
розділу, якщо такий запит подається у
зв'язку із здійсненням ними повно-
важень, визначених законом.

Відповідно до статті 6 Конституції
України державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. Орга-
ни законодавчої, виконавчої та судової
влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією ме-
жах і відповідно до законів України.

Статтею 75 Конституції України вста-
новлено, що єдиним органом законо-
давчої влади в Україні є парламент -
Верховна Рада України.

Відповідно до Розділу VІ Конституції
виконавчу владу в областях і районах,
містах Києві та Севастополі здійсню-
ють місцеві державні адміністрації.

Систему органів виконавчої влади
складають Кабінет Міністрів України,
міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади.

Організацію, повноваження та поря-
док діяльності центральних органів ви-
конавчої влади України визначає Закон
України "Про центральні органи вико-
навчої влади" від 17.03.2011 № 3166-VІ.

Схема організації та взаємодії цент-
ральних органів виконавчої влади зат-
верджена Указом Президента України
від 09.12.2010 № 1085/2010 (зі зміна-
ми).

Організацію, повноваження та поря-
док діяльності місцевих державних
організацій визначає Закон України
"Про місцеві державні адміністрації від

09.04.1999 № 586-ХІV.
Враховуючи положення зазначених

вище нормативно-правових актів Кабі-
нет Міністрів України, міністерства та
інші центральні органи виконавчої вла-
ди та їх територіальні органи, місцеві
державні адміністрації є органами дер-
жавної влади, на яких поширюється
положення пункту 7.8 Порядку.

Так, наприклад відповідно до Поло-
ження про Національну комісію з цін-
них паперів та фондового ринку, за-
твердженого указом Президента Украї-
ни 23.11.2011 № 1063/2011 (далі - Поло-
ження № 1063/2011), Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового
ринку є державним колегіальним
органом і забезпечує реалізацію єдиної
державної політики щодо розвитку і
функціонування ринку цінних паперів.
Відповідно до підпункту 81 пункту 6
Положення Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку для
забезпечення виконання покладених на
неї завдань і функцій має право ство-
рювати, реорганізовувати та ліквідову-
вати територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі як юридичні осо-
би публічного права. Отже, Національ-
на комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в
установленому порядку територіальні
органи.

Враховуючи викладене, Національна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку та її територіальні органи є
органами державної влади, на яких
поширюється положення пункту 7.8
Порядку.  Відповідно до Положення про
Пенсійний фонд України, затвердже-
ного указом Президента України від
06.04.2011 № 384/2011 (далі - Поло-
ження № 384/2011), Пенсійний фонд
України входить до системи органів ви-
конавчої влади і забезпечує реалізацію
державної політики з питань пенсійного
забезпечення та ведення персоніфі-
кованого обліку надходжень від сплати
єдиного внеску на  Загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.

Пенсійний фонд України здійснює
свої повноваження безпосередньо та
через утворені в установленому поряд-
ку територіальні органи (п.7 Положення
№ 384/2011).

Враховуючи зазначене Пенсійний
фонд України та його територіальні ор-
гани є органами державної влади, на
яких поширюється положення пункту
7.8. Порядку.

Статтею 7 Конституції України
встановлено, що в Україні визнається і
гарантується місцеве самоврядування. 
Відповідно до статті 2 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Украї-
ні" (далі - Закон) місцеве самов-ряду-
вання здійснюється територіаль-ними
громадами сіл, селищ, міст як безпо-
середньо, так і через сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи, а
також через районні та обласні ради, які
представляють спільні інтереси терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст.
Виконавчими органами сільських, се-
лищних, міських, районних у містах (у

разі їх створення) рад є їх виконавчі
комітети, відділи, управління та інші
створювані радами виконавчі органи
(ч.1 ст.11 Закону).

Статтею 16 Закону встановлено, що
органам місцевого самоврядування за-
коном можуть надаватися окремі повно-
важення органів виконавчої влади, у
здійсненні яких вони є підконтроль-
ними відповідним органам влади.

Оскільки виконавча влада є однією
із складових державної влади в Україні
відповідно до статті 6 Конституції Ук-
раїни, а органам місцевого самовряду-
вання надаються окремі повноваження
органів виконавчої влади, то у такому
випадку на запити органів місцевого
самоврядування щодо отримання відо-
мостей з Єдиного державного реєстру
поширюється положення пункту 7.8
Порядку.  Відповідно до статті 46 Конс-
титуції України громадяни мають право
на соціальний захист, що включає право
на забезпечення їх у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках,
передбачених законом.

Відповідно до Положення про Дер-
жавний реєстр загальнообов'язкового
державного соціального страхування,
затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду від 08.10.2010
№ 22 - 1, зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 29.10.2010 за
№ 1005/18300, фонди загальнообов'я-
зкового державного соціального страху-
вання - Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України,
Фонд загальнообов'язкового держав-
ного соціального страхування України
на випадок безробіття та Фонд со-
ціального страхування з тимчасової
втрати працездатності України.

Статтею 15 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату праце-
здатності" від 23.09.1999 № 1105 - ХІV
(далі - закон № 1105) встановлено, що
Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань - некомер-
ційна самоврядна організація, що діє на
підставі статуту, який затверджується її
правлінням.

Держава гарантує усім застрахованим
громадянам забезпечення прав у
страхуванні від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворю-
вання (ст.3 Закону № 1105).

Відповідно до статті 8 Закону Украї-
ни "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок
безробіття" від 02.03.2000 № 1533-ІІІ
(далі - Закон № 1533) Фонд загально-
обов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безро-
біття є цільовим централізованим стра-
ховим фондом, некомерційною самов-
рядною організацією (далі - Фонд).

Держава є гарантом забезпечення
застрахованих осіб та надання їм відпо-
відних соціальних послуг зазначеним
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Вимоги до найменування громадського об'єднання
Найменування громадського об'єднан-

ня складається з двох частин - загальної
та власної назв, визначається рішенням
установчих зборів під час його утво-
рення. 

У загальній назві зазначається органі-
заційно-правова форма громадського
об'єднання ("громадська організація",
"громадська спілка").

Власна назва громадського об'єднання
не повинна бути тотожною власним
назвам інших зареєстрованих громадсь-
ких об'єднань або громадських об'єдна-
нь, повідомлення яких прийнято в уста-
новленому Законом України "Про гро-
мадські об'єднання" порядку.

Однак дане положення не поширю-
ються на громадські організації, їх
спілки (союзи, асоціації, інші об'єднан-
ня громадських організацій), легалі-
зовані на день введення Закону України
"Про громадські об'єднання" в дію
(01.01.2013) шляхом:
1) реєстрації - до прийняття такими
організаціями, спілками рішень щодо
зміни їх назви;
2) повідомлення про заснування - до
прийняття такими організаціями, спіл-
ками рішень щодо зміни їх назви або
щодо їх реєстрації як юридичних осіб.

У частині вимоги відмінності влас-
ної назви громадського об'єднання від
власних назв інших громадських об'єд-
нань враховуються власні назви гро-
мадських об'єднань, які повідомили про
своє заснування або внесли зміни до
найменування з 01.01.2013 та усіх за-
реєстрованих громадських об'єднань.

Власна назва громадського об'єднан-
ня має містити інформацію про статус
громадського об'єднання ("дитяче",
"молодіжне", "всеукраїнське") та може
містити інформацію про його вид ("еко-
логічне", "правозахисне" тощо).

Для новоутвореної молодіжної гро-
мадської організації найменування по-
винно викладатись, наприклад, таким
чином: "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГУРТ".
Громадське об'єднання зі статусом "ди-
тяче" та "молодіжне" утворюється у
порядку, визначеному Законом, з ураху-
ванням чинного Закону України "Про
молодіжні та дитячі громадські орга-
нізації". Якщо громадська організація
уже при створенні планує набути все-
українського статусу, її засновники зо-
бов'язані вказати слово "всеукраїнська"
у власній назві (наприклад): "ГРО-
МАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕ-
УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИС-
НИКІВ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН".

Власна назва громадського об'єднан-
ня може містити ім'я (псевдонім) фі-
зичної особи за умови попередньої
письмової згоди цієї особи або її

спадкоємців, засвідченої в установ-
леному законом порядку (нотаріально),
якщо інше не передбачено законом.

Назва громадського об'єднання зі
статусом юридичної особи береться у
лапки та зазначається безпосередньо
після організаційно-правової форми
суб'єкта господарювання ("громадська
організація" або "громадська спілка"). 

Громадські організації (спілки) зі
статусом юридичної особи можуть
використовувати у своєму наймену-
ванні імена (псевдоніми) фізичних осіб,
ювілейні та святкові дати, назви і дати
історичних подій, якщо вони присвоєні
у порядку, встановленому Законом
України "Про присвоєння юридичним
особам та об'єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних
та святкових дат, назв і дат історичних
подій" від 24.05.2012 № 4865-VI.

Власна назва громадського об'єднан-
ня не може містити:
1) найменування органу державної
влади, органу влади Автономної Рес-
публіки Крим, органу місцевого само-
врядування, складових найменувань
цих органів (міністерство, агентство,
служба, інспекція, комітет, адмініст-
рація, прокуратура, суд);
2) власну назву громадського об'єднан-
ня, діяльність якого заборонена в судо-
вому порядку (протягом трьох років піс-
ля набрання відповідним рішенням суду
законної сили);
3) інші позначення, використання яких
обмежено законом.

Власна назва громадського об'єднан-
ня не може містити слова "державний",
"комунальний" та похідні від них. Та-
кож забороняється використання у влас-
ній назві громадського об'єднання істо-
ричних державних найменувань, пере-
лік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

Власна назва навчального закладу,
установи чи організації у власній назві
громадського об'єднання може вико-
ристовуватися лише за згоди відпо-
відного навчального закладу, установи
чи організації. Така згода може відобра-
жатися у протоколі або рішенні відпо-
відного органу управління залежно від
його компетенції (визначається поло-
женням, який регулює діяльність відпо-
відного навчального закладу, установи
чи організації). 

Громадське об'єднання має право на
використання свого найменування з
моменту реєстрації або прийняття в
установленому Законом України "Про
громадські об'єднання" порядку пові-
домлення про його утворення. Забо-
роняється використання найменування
громадського об'єднання фізичними та
юридичними особами, які не належать

до цього громадського об'єднання, без
згоди такого громадського об'єднання
для цілей, не пов'язаних з діяльністю
цього громадського об'єднання.

Найменування громадського об'єднан-
ня викладається державною мовою.
Громадське об'єднання може також
викласти свою власну назву, поряд з
державною мовою, іноземною мовою
або мовою національної меншини.

Слід звернути увагу на те, що
перекладається не найменування, а
власна назва. Отже, з найменування
"громадська організація "Друзі лісу" бу-
де перекладена лише власна назва
"Друзі лісу".

При написанні найменування юри-
дичної особи використовуються:
- літери українського алфавіту (при на-
писанні найменування українською мо-
вою);
- літери латинського алфавіту (при
написанні найменування англійською
мовою).

Розділові знаки та символи: лапки ("
"), крапка (.), кома (,), двокрапка (:),
дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире
(-), коса риска (/), знак оклику (!), знак
питання (?), номер (№), плюс (+), знак
рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна
(@).Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів,
розділових знаків у найменуванні
юридичної особи не допускається.

В установчих документах та при
заповненні реєстраційної картки вико-
ристовуються великі літери:
українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е,
Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С,
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я) - при
написанні найменування українською
мовою;
латинського алфавіту (А, В, С, D, Е, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, О, Р, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z) - при написанні
найменування англійською мовою.

Громадське об'єднання може також
мати скорочене найменування, яке
визначається рішенням його установчих
зборів або вищого органу управління -
з'їзду, конференції, загальних зборів
тощо (далі - вищий орган управління).

Зміна найменування громадського
об'єднання здійснюється на засіданні
вищого органу управління такого об'єд-
нання з додержанням вимог цього Зако-
ну та статуту об'єднання (за наявності).

Головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації юридичних 

осіб та легалізації об'єднань
громадян 

реєстраційної служби
В.М. Дяченко

Фондом (ч.2 ст.8 Закону № 1533).
Відповідно до статті 9 Закону Украї-

ни "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням"
від 18.01.2001  № 2240-ІІІ (далі - Закон
№ 2240) Фонд соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездат-
ності є некомерційною самоврядною
організацією.

Держава є гарантом надання матері-

ального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам даним
Фондом, стабільної діяльності цього
Фонду (ч.3 ст.9 Закону № 2240).

Кошти загальнообов'язкового держав-
ного соціального страхування належать
до державних коштів відповідно до За-
кону України "Про здійснення держав-
них закупівель".

Враховуючи зазначене, на запити
фондів загальнообов'язкового держав-
ного соціального страхування та їх те-

риторіальних органів щодо отримання
відомостей з Єдиного державного ре-
єстру поширюється положення пункту
7.8 Порядку у випадку подання таких
запитів у зв'язку із здійсненням ними
повноважень, визначених законом.

Відділ правової роботи, 
правової освіти 

та державної реєстрації 
нормативно-правових актів 
ГУЮ у Полтавській бласті


