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Шановні колеги!

Щиро вітаю з професійним святом - Днем юриста!

Святкування Дня юриста на державному рівні - це,
насамперед, данина поваги людям, які стоять на

сторожі прав та законних 
інтересів громадян, визнання заслуг усіх тих, хто

присвятив 
своє життя такій надважливій діяльності.

Адвокат, прокурор, суддя, слідчий, юрисконсульт,
державний службовець органів юстиції, науковець -

усіх об’єднує 
світла мета - служіння Закону, Правді,

Справедливості!

Високий професіоналізм, помножений на усвідомлене
почуття відповідальності, підносить юристів на

вершину вимог сучасності.

Нехай ваша праця і надалі буде необхідною та
корисною, 

а досягнення - вагомими і переконливими!

З повагою 
начальник Головного 
управління юстиції 
у Полтавській області

Т.М.Колотілова
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Правові аспекти

8  ЖОВТНЯ  -

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ЮРИСТІВ

25 вересня 2013 року

Указом Президента України від
16.09.1997 р. № 1022/97 на підтримку
ініціативи Міністерства юстиції
України, Спілки юристів України,
Спілки адвокатів України встановлено в
Україні професійне свято - день юриста,
яке відзначається щорічно 8 жовтня.

Цього року ми святкуємо його 16-ту
річницю. За радянських часів і в перші
свої самостійні незалежні роки України
юристи не мали свого єдиного про-
фесійного свята. Були і залишаються
Дні працівників міліції, митниці, СБУ,
прокуратури, суду, нотаріату (переваж-
но це дати прийняття Законів про
відповідні органи або діяльність чи
введення цих законів в дію). Але все це
не заважає представникам різних
органів з такими полярними функціями,
як обвинувачення і захист осіб, що
скоїли злочин, здійснення правосуддя і
т.д., поза роботою мати добрі, виважені,
інтелігентні стосунки, оскільки вся про-
фесійна діяльність юристів направ-лена
на дотримання прав людини,  закон-
ності і правопорядку в суспільстві.

Дата - 8 жовтня обрана не випадково.
В історичних джерелах  вперше
згадується "Руська Правда" (перший
нормативний акт Київської Русі) саме 8
жовтня, тобто,  дата нашого професій-
ного має історичне підґрунтя.

Професія юриста - одна із
найдавніших у людському суспільстві.
У давньому суспільстві функції право-
вого регулювання здійснювали досвід-
чені та найбільш авторитетні старійши-
ни, жерці, "волхви", служителі релігій-
ного культу, пізніше духовенство (єпис-
копи, священнослужителі). З часом
виникла потреба в окремій групі людей,
які б займались правотворчою діяльніс-

тю, охороною громадського порядку,
тлумаченням правових норм, розв'язан-
ням різних конфліктів та суспільних
проблем.

Виникнення уявлень про те, якою
повинна бути юридична діяльність,
відносяться до часів Стародавнього
Риму і пов'язана з іменами класиків
юриспруденції: Гай, Ульпіан, Модес-
тин, Павел, Папініан, які бачили зміст
юридичної діяльності у трьох її
складових: керувати юридичними діями
сторін, складати формули документів,
давати поради, консультації.

Діяльність провідних юристів
Стародавнього Риму значно вплинула
на наступні покоління юристів країн
Західної Європи в плані формування
професійних якостей, навичок і
настанов.

Професія юриста, як своєрідний вид
соціальної діяльності, виділяється
серед інших цілим рядом специфічних
властивостей, зумовлених тією роллю,
яку відіграють право і законність у
житті суспільства. Охорона прав і
законних інтересів громадян, без-
компромісна боротьба з правопору-
шеннями, висококваліфіковане розв'я-
зання різноманітних юридичних проб-
лем є змістом повсякденної діяльності
юристів, їх професійним обов'язком.
Саме юристи, які мають ґрунтовні
знання, відповідну професійну підго-
товку, високу правосвідомість, чітке
розуміння своєї відповідальності за
долю людей, наділені владними повно-
важеннями і здатні ефективно впливати
на зміцнення законності і правопорядку
у державі.

З розвитком сучасного суспільства,
здійсненням великих перетворень у
різноманітних сферах людської діяль-
ності, як соціальній так і політичній,
духовній, природно постійно відбу-
ваються і певні зміни у юриспруденції,
самому характері юридичної діяль-
ності, спеціалізації правової роботи.

Проблеми побудови правової держа-
ви, забезпечення охорони прав і закон-
них інтересів людини, громадянина,
імплементації норм міжнародного
права у внутрішнє законодавство Украї-
ни ставить перед юридичною програ-
мою все нові, у певній мірі складні
завдання щодо удосконалення форм і
методів роботи в цьому напрямку.

Сьогодні жоден захід, вчинок при-
ватної особи, державного органу чи
його посадової особи, що знаходяться
поза межами побутових відносин, не
може обійтися без експертизи чи
консультації з боку юриста чи адвоката.
В Україні більш ніж коли-небудь відбу-
лася спеціалізація професії юриста.

Навіть при наявності всіх відмінностей
їх роботи - всі вони є юристами однієї
співдружності, яка пильнує законність і
правопорядок, захист і охорону прав і
свобод громадян.

Соціально-економічне реформування
суспільства, прагнення держави інтег-
руватися до Європейського спів-
товариства на перший план поставили
завдання створення сучасної націо-
нальної правової системи. Важливу
роль у її реформуванні відіграє як
центральний орган виконавчої влади,
Міністерство юстиції України. Від
діяльності Міністерства юстиції знач-
ною мірою залежить правове забез-
печення економічних і соціальних
перетворень та їх незворотність.
Сьогодні Міністерство юстиції відіграє
провідну роль у нормотворчій діяль-
ності і є одним з головних розробників
проектів найважливіших актів законо-
давства та координатором законо-
проектних робіт.

Правова культура нашого суспільства
тільки формується. Саме від правової
свідомості кожного громадянина зале-
жить ставлення українського суспільст-
ва до закону і виконання своїх гро-
мадянських обов'язків. Для всього
юридичного корпусу сьогодні дуже
важливим є сприйняття права у сус-
пільстві, повага до закону, до інституту
держави на всіх рівнях. В. Гюго свого
часу говорив: "Усвідомлення права
розвиває усвідомлення обов'язку. За-
гальний закон - це свобода, яка закінчу-
ється там, де починається свобода
іншого". 

Саме юристи мають забезпечити
відродження людської віри у справед-
ливість, рівність перед законом, га-
рантованість правозахисту, недоторка-
ність прав і свобод, закарбованих у
Конституції України, міжнародних
документах. Кожна держава лише тоді
може розраховувати на економічне
зростання, добробут своїх громадян,
коли забезпечено незалежність від
політичних амбіцій і фундаменталь-
ність правових засад, досягнено висо-
кого рівня правової культури як серед
громадськості, так і серед носіїв влади.
Розуміння високої відповідальності за
наслідки своєї діяльності, за долю
кожної людини, що звертається за допо-
могою, за розбудову правової держави,
її сьогоднішнє та майбутнє мають стати
відправними чинниками у нашому пов-
сякденні. Ми, юристи, зобов'язані пос-
тійно пам'ятати, що правова держава
починається з верховенства права, а
право починається з кожного із нас.

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 
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Від щирого серця вітаємо

представників однієї з найбільш

благородних і шанованих у суспільстві

професій - тих, хто стоїть на сторожі

самих підвалин людської цивілізації, її

моральних начал -  юристів, або, як

говорять в Україні, правників.  

Сьогодні  всіх нас об'єднала спільна

подія - в 16-те в незалежній Україні

відзначається наше з вами свято - День

юриста. 

Саме юристи покликані підтримувати

в суспільстві стабільність і відстоювати

вищі цінності людства, а за

результатами їх роботи люди судять

про здатність влади  захистити їх права

та законні інтереси. 

Тільки у нас в області правничий

корпус налічує близько п'яти тисяч

осіб. Це судді і адвокати, працівники органів юстиції, прокуратури, міліції, СБУ, юрисконсульти  і науковці.

Сьогодні Міністерство юстиції і його органи на місцях покликані  забезпечувати законність, ефективний захист прав і

свобод людини, відстоювати інтереси держави і суспільства, вести боротьбу за права і гідність  громадянина своєї країни,

максимально сприяти зміцненню інститутів  державної влади і в цьому контексті - провадити державну правову політику.

Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової

політики.

На сьогодні повноваження органів юстиції розширились, в системі органів юстиції проведено реформування та створено

нові служби. 

У складі Головного управління юстиції утворено відділ з питань банкрутства, який здійснює повноваження пов'язані зі

створенням організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

У зв'язку із утворенням Державної реєстраційної служби України, у складі Головного управління юстиції створено

структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру - реєстраційну службу, до якої увійшли:

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

- відділ державної реєстрації юридичних осіб та легалізації об'єднань громадян; 

- відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

У складі територіальних управлінь юстиції також створено 28 реєстраційних служб, до складу яких входять: 

- 35 відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

- 5 відділів державної реєстрації речових  прав на нерухоме майно; 

- 10 секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Крім того, реалізацію повноважень Міністерства юстиції України  в області забезпечують 28 територіальних управлінь

юстиції, 31 відділ державної виконавчої служби, 38 державних нотаріальних контор, 1 державний нотаріальний архів та 142

приватних нотаріуси.

У системі органів юстиції області переважна кількість працюючих - юристи. З 945 працівників 820 має вищу юридичну

освіту.

Від наших спільних зусиль залежить утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права,

принципів справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, становлення повноцінного

громадянського суспільства.  

Вітаємо всіх Вас зі святом, бажаємо терпіння, витримки, успіхів, плідної праці і творчих здобутків, здоров'я, довгих

років життя, миру та благополуччя, добробуту і затишку у ваших родинах ! 

Зі святом Вас, дорогі колеги!

Заступники начальника 
Головного управління юстиції у Полтавській області

С.В. Зубарєва, Н.В. Лебедь 

Шановні колеги !

заступник начальника 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
С.В. Зубарєва

заступник начальника 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Н.В. Лебедь
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Відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації
нормативно - правових актів

Багатопланова діяльність Відділу

пов'язана в першу чергу з державною

реєстрацією нормативно-правових ак-

тів обласної державної  адміністрації, її

управлінь, відділів,  інших  підрозділів,

територіальних органів центральних

органів  виконавчої  влади, що зачі-

пають права, свободи й  законні

інтереси громадян або мають міжві-

домчий характер,  та ведення реєстру

цих  актів.

Станом на 01.09.2013 року кількість

зареєстрованих нормативно-правових

актів становить всього 2003.

Протягом 8 місяців 2013 року

Відділом  проведено правову експер-

тизу 69 нормативно-правових актів,

поданих на державну реєстрацію до

Головного управління юстиції, за

результатами якої  зареєстровано 67

нормативно-правових актів, у тому

числі 14 розпоряджень голови Пол-

тавської обласної державної адмініст-

рації. Повернуто 2 акта без державної

реєстрації як такі, що їй не підлягають.

Нормативно-правові акти для

доопрацювання не повертались,  рішен-

ня про відмову в державній реєстрації

нормативно-правових актів не прий-

мались.  Рішення про скасування дер-

жавної реєстрації нормативно-правових

актів, занесених до державного реєстру,

не приймались, нормативно-правові

акти, зареєстровані Головним управлін-

ням юстиції, до суду не оскаржувалися,

протести прокурора не вносилися.

Скарги на зареєстровані  нормативно-

правові акти за звітний період не

надходили.

На сьогодні функцію контролю за

додержанням суб'єктами нормотворен-

ня законодавства про державну реєстра-

цію нормативно-правових актів Відділ

реалізує шляхом проведення щомісяч-

них безвиїзних, виїзних, планових та

позапланових перевірок відповідно до

наказу Міністерства юстиції України

від 19 січня 2012 року № 93/5 "Про

затвердження Порядку проведення

органами юстиції перевірок стану до-

держання законодавства про державну

реєстрацію нормативно-правових ак-

тів", зареєстрованим у Міністерстві

юстиції 19 січня 2012 року за

№  67/20380.

Протягом 8 місяців 2013 року

Відділом проведено 190 безвиїзних, 190

виїзних та 4 планових перевірки стану

додержання законодавства про держав-

ну реєстрацію нормативно-правових

актів, в ході яких переглянуто 3950

розпорядчих документів, для додатко-

вого вивчення витребувано та проаналі-

зовано 50 розпорядчих документів.

Крім того, Відділ продовжує здійсню-

вати контроль за нормотворчою діяль-

ністю 18 територіальних органів цент-

ральних органів виконавчої влади, які

на сьогодні не являються суб'єктами

нормотворення. Протягом 8 місяців

2013 року проведено 150 безвиїзних

перевірок не суб'єктів нормотворення, в

ході яких переглянуто 2029 розпоряд-

чих документів, для додаткового вив-

чення витребувано та проаналізовано

75 розпорядчих документів. За резуль-

татами зазначених перевірок норматив-

но-правових актів, які підлягали дер-

жавній реєстрації, але були спрямовані

до виконання без такої, не виявлено.

Проте було виявлено ряд актів, підго-

товлених суб'єктами та несуб'єктами

нормотворення  з порушенням чинного

законодавства, правил нормотворчої

техніки та Інструкції з діловодства.           

На виконання наказів Міністерства

юстиції України від 22.07.2000 № 133/7

та від 02.12.2002 № 974/7 Головним

управлінням юстиції встановлена до-

відкова система "Регіональний реєстр",

до якої Відділом заносяться облікові

картки та тексти нормативно-правових

актів, зареєстрованих Головним управ-

лінням юстиції, в державній реєстрації

яких відмовлено та рішень про держав-

ну реєстрацію яких скасовано Головним

управлінням юстиції, а також переліки

нормативно-правових актів, зареєстро-

ваних районними, міськрайонними

управліннями юстиції, та переліки

нормативно-правових актів, у держав-

ній реєстрації яких відмовлено, рішен-

ня про державну реєстрацію яких

скасовано районними, міськрайонними

управліннями юстиції. За 8 місяців 2013

року до бази "Регіональний реєстр" вне-

сено інформацію щодо 67 нормативно-

правових актів, зареєстрованих Голов-

ним управлінням юстиції, та 25 перелі-

ків нормативно-правових актів, зареєст-

рованих районними, міськрайонними

управліннями юстиції, що становить

183 нормативно-правових акти.

Відповідно до завдань Міністерства

юстиції України Відділом щомісячно

аналізуються зареєстровані норматив-

но-правові акти районними, міськ-

районними управліннями юстиції, а

працівники відділу
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також нормативно-правові акти, в

державній реєстрації яких відмовлено

управліннями юстиції, при цьому

основна увага постійно звертається на

якість правової експертизи нормативно-

правових актів. Результати цих аналізів

щомісячно направляються до районних,

міськрайонних управлінь юстиції для

усунення виявлених недоліків і

порушень. 

Робота Головного управління юстиції

з напрямку правової освіти населення

високо оцінена Міністерством юстиції

України та управління визнано пере-

можцем (нагорода - Диплом 1 ступеня)

у всеукраїнському огляді-конкурсі на

краще забезпечення управліннями

юстиції координаційно-методичної

діяльності з правової освіти населення

за підсумками роботи 2012  року.  

За результатами визначення перемож-

ців першого та відповідно учасників

другого туру всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращу організацію діяль-

ності міжвідомчих координаційно-

методичних рад з правової освіти  за

підсумками роботи І півріччя 2013 року

визнано Полтавську МКМР.

З метою координації правоосвітньої

та правовиховної роботи в навчальних

закладах,  підприємствах,  установах,

організаціях протягом  8 місяців  2013

року проведено 2 засідання обласної

МКМР, на яких розглянуто 8  питань.

При проведенні відділом правоосвіт-

ніх заходів перевага надається роботі з

учнями загальноосвітніх шкіл, про-

фесійно-технічних навчальних закла-

дів, зі студентами ВНЗ різних рівнів

акредитації та дітьми дошкільних нав-

чальних закладів. Форми проведення

правоосвітніх заходів різноманітні:

лекції, бесіди, семінари, юридичні

брейн-ринги, бліц-турніри, "круглі

столи", співбесіди, години спілкування,

години правового виховання, юридич-

ний міні-футбол, лекції-дискусії, інфор-

маційні години, години правового

інформування, діалоги, диспути, кон-

курси, вікторини тощо. Також здійс-

нюється показ правоосвітніх відеофіль-

мів та проводяться попереднє та нас-

тупне анкетування, тестування, опиту-

вання.  Заплановані і проведені заходи,

як правило, присвячуються відповідним

святковим датам та актуальним пробле-

мам сьогодення. Протягом  8 місяців

2013 року проведено близько 200 право-

освітніх заходів, якими охоплено 6193

особи, з них - у навчальних закладах 80,

якими охоплено 3057 учнів.

Перевірки стану правової освіти -

одна із форм надання методичної та

правової допомоги  установам, які пере-

віряються. Протягом 8 місяців 2013

року відділом проведено 28 перевірок,

із них: 6 перевірок у навчальних закла-

дах, 13 перевірок в органах виконавчої

влади, на державних підприємствах,

установах та організаціях, 9 перевірок

районних управлінь юстиції. За резуль-

татами проведених перевірок підготов-

лено 2 узагальнення позитивного дос-

віду. Протягом 8 місяців 2013 року

проведено 4 перевірки діяльності

районних МКМР з правової освіти

населення, під час проведення яких

надавалися методичні рекомендації та

проводилися стажування посадових

осіб - членів районних МКМР.

Відділ організовує та забезпечує

роботу громадських приймалень з

надання  безоплатної  первинної  право-

вої  допомоги,  надає  їм методичну

допомогу. Протягом  8 місяців 2013

року в громадській приймальні Голов-

ного управління юстиції надано 142

консультації громадянам. Крім того,  на

веб-сайті Головного управління юстиції

продовжує роботу віртуальна громадсь-

ка приймальня, в якій  протягом  8

місяців 2013 року надано   правову

допомогу 112 громадянам.

Продовжує функціонувати тематич-

на правова  громадська приймальня при

Полтавській обласній організації інвалі-

дів війни та Збройних Сил, в якій

беруть участь працівники Головного

управління  юстиції та консультативний

пункт "Молоді - молодим" на базі

Полтавської обласної бібліотеки для

юнацтва ім. О.Гончара. З 01.02.2013

року працівники Головного управління

юстиції у Полтавській області беруть

участь у роботі громадської приймальні

Громадської ради при Полтавській

обласній державній адміністрації. В

громадських приймальнях за участю

спеціалістів Головного управління

юстиції протягом  8 місяців 2013 року

було надано 118 консультацій грома-

дянам.

З  метою реалізації прав, свобод і

законних інтересів громадян Відділ

здійснює організацію роботи щодо

інформування населення через засоби

масової  інформації  про основні права і

свободи та законні інтереси громадян,

про законодавство та діяльність

підвідомчих органів та установ юстиції.

За результатами звернень до громадсь-

ких приймалень та наданих консуль-

тацій Головним управлінням юстиції

аналізуються питання, з якими най-

частіше звертаються громадяни, та

надаються роз'яснення у засобах масо-

вої інформації, розробляються методич-

ні рекомендації, брошури, буклети, які

потім поширюються серед населення

області.

Головним управлінням юстиції

протягом 8 місяців 2013 року розроб-

лено 23 методичних матеріали на пра-

вову тематику та  здійснено  274 висту-

пи у засобах масової інформації, з них

114  виступів начальника управління. 

Продовжується інформування грома-

дян про актуальні правові питання  у

власному безкоштовному щомісячнику

юридично-просвітницького спрямуван-

ня "Правовий вісник".  Так, протягом 8

місяців 2013  року вийшло  8  номерів

газети, в яких висвітлені найбільш

актуальні для пересічного громадянина

питання.

При Головному управлінні юстиції у

Полтавській області створена Коорди-

наційна рада молодих юристів, яка діє з

2009 року. Члени Координаційної ради

молодих юристів разом з працівниками

Відділу приймають активну участь у

правоосвітніх заходах та підготовці

методичних матеріалів на правову

тематику. Протягом 8 місяців 2013  року

членами Координаційної ради  разом з

працівниками Відділу спільно прове-

дено 35 правоосвітніх заходів та підго-

товлено 3 буклети на правову тематику:

"Правові реалії "громадянського шлю-

бу", "Споживач, не дай себе ошукати",

"Стоп! Куріння вбиває!".  Координацій-

ною радою молодих юристів спільно з

Головним управлінням юстиції у

Полтавській області проведено Регіо-

нальний етап всеукраїнського конкурсу

шкільних малюнків "Мої права", два

учасники якого стали переможцями

всеукраїнського конкурсу.

Відділ здійснює також методичне

керівництво правовою роботою в міс-

цевих органах виконавчої влади, тери-
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Відділ кадрової роботи та державної служби
Відділом кадрової роботи та держав-

ної служби Головного управління юсти-

ції у Полтавській області проводиться

постійна робота, спрямована на забез-

печення дотримання вимог антикоруп-

ційного законодавства працівниками

органів юстиції області та вдоскона-

лення кадрової політики, забезпечення

державної служби кваліфікованими

кадрами, здатними вирішувати питан-

ня, віднесені до компетенції органів

юстиції.

За звітний період призначення на

керівні посади здійснювалося з дотри-

манням вимог Указу Президента Украї-

ни від 24.05.2013 р. №307/2013 "Про

заходи щодо забезпечення здійснення

місцевими державними адміністрація-

ми виконавчої влади на відповідній

території", а саме, призначення на поса-

ди та звільнення з посад начальників

працівники відділу

торіальних органах центральних орга-

нів виконавчої влади, урядових органів

у системі міністерств, державних

госпо-дарських об'єднаннях, на

підприємст-вах, в установах та

організаціях, а також надає їм та

органам місцевого самоврядування

методичну допомогу у приведенні їхніх

нормативно-правових актів у

відповідність до чинного законо-

давства.

Всього в області 324 органи вико-

навчої влади, місцевого самовряду-

вання та суб'єктів господарської діяль-

ності різних форм власності, які охоп-

лені правовим обслуговуванням і в яких

працюють 485 юристів.

Протягом 8 місяців 2013 року Від-

ділом проведено 26 перевірок стану

правової роботи на підприємствах,

установах, організаціях, органах вико-

навчої влади, за наслідками яких вияв-

лено 123 порушення чинного законо-

давства, направлено довідки про ре-

зультати перевірок з письмовими реко-

мендаціями, на які одержані  інформації

про  їх виконання. 

Крім того, за результатами перевірок

територіальних органів міністерств,

інших центральних органів виконавчої

влади, місцевих державних адміністра-

цій державних підприємств, установ,

організацій протягом 8 місяців 2013

року Відділом було організовано та

проведено 17 "кущових семінарів" за

участю керівника органу виконавчої

влади, підприємства, установи, органі-

зації, заступника керівника, началь-

ників відділів, працівників юридичної

служби та інших працівників об'єкта

перевірки, на яких зверталася увага на

виявлені порушення та шляхи їх

усунення, надавалися методичні реко-

мендації з питань організації правової

роботи та діяльності юридичної

служби, здійснювався огляд нових актів

законодавства. 

З метою підвищення  професійного

рівня працівників юридичних служб

райдержадміністрацій, управлінь та

відділів облдержадміністрації; терито-

ріальних органів виконавчої влади,

підприємств, установ, організацій  про-

тягом 8 місяців 2013 року Відділом

організовано та проведено за участі

практикуючих юристів 14 семінарських

занять.

Для надання методичної допомоги

юрисконсультам суб'єктів правової

роботи та працівникам підпорядкова-

них управлінь юстиції в Головному

управлінні юстиції діє методичний

кабінет, забезпечений нормативно-пра-

вовими актами, методичними мате-

ріалами, добірками зразків документів,

юридичною літературою, які викорис-

товуються працівниками юридичних

служб під час стажування з метою

підвищення кваліфікації. Протягом 8

місяців 2013 року у Відділі пройшли

стажування  19 юрисконсультів, 2 сту-

денти ВНЗ, що здійснюють підготовку

юридичних кадрів, та  18 працівників

територіальних управлінь юстиції.       

За  рішенням  Мін'юсту Відділом

організовуються та проводяться

конкур-си по відбору адвокатів для

надання безоплатної вторинної

правової допо-моги, за результатами

яких сформовано локальні реєстри із 74

відібраних адво-катів.

Питання діяльності Відділу постій-

но висвітлюються на обласному теле-

баченні, радіо, на веб-сайті Головного

управління юстиції. Зокрема, на

обласному радіо "Лтава", на обласному

телебаченні та на радіо "Ваша хвиля"

неодноразово звучали виступи началь-

ника Головного управління юстиції про

роботу органів юстиції Полтавської

області, де поряд із іншими висвітлю-

валися питання  діяльності Відділу.

Працівники відділу повні творчих пла-

нів, які спрямовані на розбудову пра-

вової, демократичної сучасної України

в європейській спільноті цивілізованих

держав.
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управлінь юстиції, їх заступників, на-

чальників реєстраційних служб, від-

ділів ДВС та їх заступників здійсню-

валося за погодженням з місцевими

державними адміністраціями.

Відділом забезпечувався якісний

добір і розстановка кадрів на засадах

неупередженого конкурсного відбору. В

цілому, конкурсною комісією протягом

січня - серпня 2013 року  проведено 13

засідань, на яких розглянуто питання

щодо заміщення 46 посад державних

службовців органів юстиції. Для участі

в конкурсі звернулося  233 осіб, з них,

39 - визнано переможцями, 194 - зара-

ховано до кадрового резерву. 

Відповідно до  вимог ст.11 Закону

України "Про засади запобігання та

протидії корупції" та Порядку органі-

зації проведення спеціальної перевірки

відомостей щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов'язаних із

виконанням функцій держави або

місцевого самоврядування,  затвердже-

ного Указом Президента України від 25

січня 2012 року № 33/2012, забезпечу-

валося проведення спеціальних переві-

рок відносно осіб, які претендують на

зайняття посад державних службовців в

органах юстиції області.

За 8 місяців 2013 року оформлено

проведення спеціальних перевірок від-

носно 101 кандидата на посади держав-

них службовців, завершено спеціальні

перевірки відносно 91 кандидата, з них

84 - призначено на відповідні посади,

відмовилася від призначення 3 особи, 2

кандидатам відмовлено у призначенні,

у зв'язку з виявленням інформації, що

перешкоджає зайняттю посади.

Станом на 01.09.2013 в органах

юстиції укомплектовано 189 посад (в

т.ч. 50 нововведених посад державних

реєстраторів). 

Розірвано трудові відносини з 84

працівниками.

У цілому плинність кадрів в органах

юстиції області становить 7,9 %.

Найбільша плинність кадрів серед

працівників державних нотаріальних

контор - 16% (пов'язана зі звільненням

державних нотаріусів, які мають намір

займатися приватною нотаріальною

діяльністю) та працівників відділів

державної виконавчої служби терито-

ріальних управлінь юстиції - 10,3%

(пов'язана зі звільненням молодих

працівників (75% звільнених - віком до

35 років), які набули певний досвід

роботи та працевлаштовуються в інших

установах, підприємствах на більш

високооплачувані посади).

Важлива роль відводилася форму-

ванню кадрового резерву для державної

служби. Переважна кількість осіб,

зарахованих до кадрового резерву,

професійно підготовлені працівники,

які успішно справляються з виконанням

службових обов'язків, виявляють іні-

ціативу, мають організаторські здібнос-

ті та необхідний досвід роботи.

Відділом кадрової роботи та держав-

ної служби Головного управління спіль-

но з територіальними управліннями

юстиції області проводилася робота з

особами, зарахованими до кадрового

резерву, згідно із затвердженими осо-

бистими річними планами, де, зокрема,

передбачається систематичне навчання

шляхом самоосвіти, стажування, підго-

товка рефератів тощо. 

Кадровий резерв певною мірою

використовується при заміщенні ва-

кантних посад. Так, протягом звітного

періоду 86 посад державних службов-

ців укомплектовано шляхом  викорис-

танням кадрового резерву.

У зв'язку з набранням чинності Указу

Президента України від 24.05.2013

№307/2013, яким передбачено

погодження з головами місцевих дер-

жавних адміністрацій призначень на

посади та звільнень з посад керівників

територіальних органів державної вла-

ди, їх заступників, керівників структур-

них підрозділів територіальних органів

державної влади, що забезпечують

реалізацію повноважень інших цент-

ральних органів виконавчої влади та їх

заступників, проблемним є питання

щодо використання кадрового резерву

на зазначені посади, який не було

погоджено з головами відповідних

місцевих державних адміністрацій.  

Відповідно до ст.12 Закону України

"Про засади запобігання і протидії

корупції" забезпечено заповнення

декларацій про майно, доходи, витрати і

зобов'язання фінансового характеру за

2012 рік державними службовцями

органів юстиції області та посадовими

особами державних нотаріальних

контор. Подали  декларації до 01 квітня

2013 року 705 працівників, не подали з

поважних причин - 3  працівника

Головного управління юстиції

(Сафіяник І.І., Жулинська Т.М., Кукоба

О.Г. - через перебування у відпустці по

догляду за дитиною до досягнення нею

трирічного віку). Питання щодо

забезпечення подання декларацій

зазначеними особами до 31.12.2013

залишено на контролі.

Кількість дисциплінарних стягнень

застосованих до працівників органів

юстиції області протягом січня - серпня

2013 року збільшилася в порівняні з

аналогічним періодом минулого року.

За вказаний період до дисциплінарної

відповідальності притягнуто 59 праців-

ників, з них 22 особам - оголошено

догану,  до 37  - застосовано заходи

дисциплінарного впливу у вигляді

затримки до 1 року у присвоєнні черго-

вого рангу або у призначенні на вищу

посаду (у 2012 році до дисциплінарної

відповідальності притягнуто 39 праців-

ників, з них: 24 - оголошено догану,  до

15  - застосовано заходи дисциплінар-

ного впливу). 

За звітний період 2013 року

Міністерством юстиції України у розпо-

рядження Головного управління юсти-

ції у Полтавській області направлено 17

молодих спеціалістів - випускників

2013 року Національного університету

"Юридична академія України імені

Ярослава Мудрого" (16 осіб) та

Національного університету "Одеська

юридична академія" (1 особа). Прово-

дилася відповідна робота щодо праце-

влаштування випускників. Станом на

01.09.2013 13 молодих спеціалістів

призначено на посади державних

службовців. 

У 2013 році проведено професійний

відбір кандидатів для вступу на нав-

чання на перший курс Національного

університету "Юридична академія

України імені Ярослава Мудрого" та

Національного університету "Одеська

юридична академія", за результатами

якого видано  22 рекомендації  для

вступу на навчання до Національного

університету  "Юридична академія

України імені Ярослава Мудрого" та 10

рекомендацій - до Національного

університету  "Одеська юридична

академія".
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Відділ організаційної роботи документування та контролю
Протягом 8 місяців 2013 року до

Головного управління юстиції у
Полтавській області надійшло 1409
звернення громадян. Протягом анало-
гічного періоду 2012 року - 1236 (далі
за 8 місяців 2013 р. зазначено у
дужках):
- заяв - 1213 (972), 
- скарг - 290 (264), 
- пропозицій - 1 (0).

Із загальної кількості звернень:
- 978 звернень (995) - з питань
виконання рішень судів, 
- 112 звернень (82) - з питань організації
роботи нотаріату, 
- 12 звернення (15) - з питань
організації роботи органів ДРАЦС;
- 307 звернень (144) - з інших питань.

Надійшло 268 (249) повторних
звернення.

Протягом 8 місяців 2013 року 2 (1)
звернення визнані обґрунтованими.
Дані звернення стосувались діяльності
органів ДВС. 

До керівництва ГУЮ у Полтавській
області на особистий прийом зверну-
лось 131 (148) громадянин.  

Через Урядову "гарячу лінію" надій-
шло 258 звернень (171), з них:
- з питань виконання рішень судів - 218
(154);
- з питань організації роботи нотаріату -
17 (3);
- з питань роботи реєстраційної служби
- 17 (6);
- з питнаь роз'яснення питань діяль-
ності судів - 2 (5);
- з інших питань - 4 (3).

З метою забезпечення кваліфікова-
ного, неупередженого, об'єктивного та
своєчасного розгляду звернень грома-
дян, оперативного вирішення пору-
шених у них питань, задоволення
законних вимог заявників, реального
поновлення порушених конституційних
прав та запобігання у подальшому
таких порушень застосовується прак-
тика розгляду скарг на засіданнях
оперативних нарад Головного управ-
ління юстиції. Щотижня на апаратних
нарадах  Головного управління заслухо-
вуються звіти відділу організаційної
роботи, документування та контролю
про стан дотримання строків виконання
документів контрольно - розпорядчого
змісту, зокрема, розгляду звернень
громадян. 

Узагальнені відомості про органі-
зацію роботи зі зверненнями громадян
та вирішення порушених у них питань
щокварталу оприлюднюються на
шпальтах юридично-просвітницької
газети "Правовий вісник".  Вичерпна
інформація щодо регламентації, а також
показників із напрямку розгляду звер-
нень громадян оприлюднюється на веб-
сайті управління у розділі "Робота зі

зверненнями громадян".
Головним управлінням юстиції

постійно вживаються заходи, направ-
лені на виявлення найбільш гострих
суспільно значущих проблем та запобі-
гання виникнення підстав обґрунто-
ваних, повторних та колективних звер-
нень, звернень до органів вищого рівня.
Діє телефон "довіри" та пряма теле-
фонна "гаряча лінія", в роботі яких
приймають участь керівництво управ-
ління. Облаштована скринька для при-
йому письмових звернень громадян.

Систематично проводяться перевір-
ки територіальних управліннях юстиції
області з даному напрямку. Проведено 8
(6) перевірок стану роботи зі звернен-
нями громадян в підвідомчих органах
юстиції та надана методична допомога з
цих питань - 4 (4) комплексних,  4 (2)
цільові.

Особисті та виїзні прийоми громадян
начальником ГУЮ, заступниками на-
чальника управліня та іншими посадо-
вими особами Головного управління
юстиції у Полтавській області прово-
дяться постійно, відповідно до графіків
та Порядку прийому громадян, за-
тверджених наказом  управління.  

На виконання вимог Указу Прези-
дента України № 109 від 07.02.2008
прийом жінок, яким присвоєно почесне
звання України "Мати-героїня", Героїв
Радянського Союзу, Героїв України,
Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів
Великої Вітчизняної війни проводиться
начальником Головного управління
юстиції та начальниками територіаль-
них управлінь юстиції особисто та
першочергово.       

З метою забезпечення доступу усіх
верств населення до фахової право-
освітньої діяльності Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області
налагоджена тісна взаємодія Головного
управління з органами Державної
пенітенціарної служби України у
Полтавській області, щороку розроб-
ляються та втілюються у життя Плани
спільних заходів. 

Представники ГУЮ у Полтавській
області беруть активну участь у роботі
спостережної комісії при Полтавській
облдержадміністрації, надаючи правову
допомогу членам комісії в ході обгово-
рення нагальних питань та пошуку
ефективних шляхів їх вирішення. 

Фахівцями органів юстиції надається
правова допомога з метою захисту
майнових та інших немайнових прав
осіб, які перебувають у місцях позбав-
лення волі. Зокрема, здійснюються
виїзні прийоми начальником ГУЮ у
Полтавській області Т.М.Колотіловою,
представником Урядового уповнова-
женого у справах Європейського суду з
прав людини ГУЮ у Полтавській об-
ласті (квітень, жовтень 2012 р., травень
2013 р., заплановано на жовтень
2013 р.).

Здійснені виїзди спеціалістів ГУЮ у
Полтавській області до виправних
закладів з метою ознайомлення засу-
джених, які перебувають в установах
покарань, з питань нормативного врегу-
лювання, щодо укладення шлюбів,
спадкування, сплати аліментів тощо
(квітень, жовтень 2012р., травень
2013 р., заплановано на жовтень
2013 р.).

працівники відділу
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Відповідно до Положення про відділ

державної реєстрації юридичних осіб

та легалізації об'єднань громадян реєст-

раційної служби Головного управління

юстиції у Полтавській області, зат-

вердженого наказом Головного управ-

ління юстиції у Полтавській області від

23.01.2012 № 36/5 (далі - Положення),

останній є структурним підрозділом

реєстраційної служби Головного управ-

ління юстиції у Полтавській області,

який реалізує повноваження Державної

реєстраційної служби України у сфері

державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців,

реєстрації (легалізації) об'єднань

громадян, інших громадських

формувань, статутів, дру-кованих

засобів масової інформації.

На виконання завдань, визначених

Положенням, відділом державної реєст-

рації юридичних осіб та легалізації

об'єднань громадян (далі - Відділ) за 8

місяців 2013 року проведена наступна

робота.

Здійснено правову експертизу більше

20 документів щодо реєстрації (взяття

до відома інформації) громадських

формувань та 24 документів щодо

реєстрації (перереєстрації) друкованих

засобів масової інформації.

Так, зареєстровано:

- 2 галузевих організації роботодавців

(у сфері оціночної діяльності та

автомобільної галузі);

- 1 благодійну організацію;

1 філію всеукраїнської благодійної

організації;

- 13 друкованих засобів масової

інформації;

- 1 друкований засіб масової інформації

перереєстровано у зв'язку із зміною

засновника.

Відмовлено у реєстрації (взятті до

відома інформації):

- 11 друкованих засобів масової

інформації;

- 5 структурних утворень політичних

партій;

- 3 організацій роботодавців.

- 6 свідоцтв про державну реєстрацію

друкованих засобів масової інформації

визнано такими, що втратили чинність.

- 7 заяв про реєстрацію друкованих

засобів масової інформації залишено

без розгляду, у зв'язку з тим, що не

усунуті причини, що перешкоджали

реєстрації видань.

Відділом проведено 12 перевірок

територіальних органів юстиції, з яких

6 цільових; 12 перевірок державних

реєстраторів юридичних осіб та фізи-

чних осіб підприємців, в тому числі 6

позапланових; 5 перевірок структурних

утворень політичних партій.

Згідно Положення про тимчасові

міжвідомчі спеціальні комісії з питань

проведення інвентаризації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців,

затвердженого наказом Міністерства

юстиції України від 12.04.2012 № 575/5,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 13.04.2012 за № 569/20882

(далі - Положення про комісії),

створено комісію, членами якої є

працівники Відділу.

За вказаний період тимчасовою

міжвідомчою спеціальною комісією з

питань проведення інвентаризації юри-

дичних осіб та фізичних осіб - підпри-

ємців проведено 12 засідань, за резуль-

татами яких передано узагальнену

інформацію щодо близько 5000 невклю-

чених юридичних осіб та фізичних осіб

- підприємців до виконавчих комітетів

міських рад та районних державних

адміністрацій.

З 01.07.2013 функції з державної реєст-

рації юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців передано від виконавчих

комітетів міських рад, районних дер-

жавних адміністрацій до реєстраційних

служб управлінь юстиції.

29.07.2013 внесено зміни до Поло-

ження про комісії, на підставі яких, за

результатами 2 засідань комісії, пере-

дано узагальнену інформацію щодо

близько 2000 невключених юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців до

реєстраційних служб управлінь юстиції

Полтавської області. 

Наказом Міністерства юстиції

України від 23.03.2012 № 448/5 затве-

рджено Порядок проведення спеціаль-

ної перевірки наявності в осіб, які

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та легалізації
об'єднань громадян реєстраційної служби 

працівники відділу
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Підстави для відмови 
у видачі виконавчого листа

на примусове виконання
рішення третейського суду 

претендують на зайняття посад, пов'я-

заних із виконанням функцій держави

або місцевого самоврядування, корпо-

оративних прав (далі - Порядок), який

визначає механізм проведення Держав-

ною реєстраційною службою України та

реєстраційними службами головних

управлінь юстиції Міністерства юстиції

України в Автономній Республіці Крим,

в областях, містах Києві та Севастополі

спеціальної перевірки наявності в осіб,

які претендують на зайняття посад,

пов'язаних із виконанням функцій

держави або місцевого самоврядування,

корпоративних прав. Функції по прове-

денню спеціальної перевірки покладені

на Відділ.

За 8 місяців 2013 року до Відділу

надійшло 1184 запити на проведення

спеціальної перевірки.

За наданими запитами проведено 1048

спеціальних перевірки, у 136 випадках

відмовлено у проведенні останніх.

До Відділу, за вказаний період,

надійшло 3 звернення (2 заяви, 1 скарга),

які були розглянуті в межах строків,

передбачених Законом України "Про

звернення громадян".

Одним із основних завдань Відділу є

методичне забезпечення та координація

діяльності начальників реєстраційних

служб районних, міських, міськрайон-

них управлінь юстиції Полтавської

області та спеціалістів, відповідальних

за напрямок реєстрації (легалізації)

об'єднань громадян, інших громадських

формувань, проведення правороз'ясню-

вальної роботи.

Так, у зв'язку з набранням чинності

Законом України "Про громадські об'єд-

нання" працівниками Відділу розроб-

лено методичний посібник на тему:

"Щодо реєстрації громадських органі-

зацій та громадських спілок, прийняття

повідомлення про утворення громадсь-

кого об'єднання". Також, у зв'язку з

набранням чинності Законом України

"Про організації роботодавців, їх об'єд-

нання, права і гарантії їх діяльності"

розроблено проект статуту організації

роботодавців, який розміщено на веб-

сайті Головного управління юстиції у

Полтавській області.

У травні 2013 року проведено лек-цію

для керівників відділів виконавчого

комітету Полтавської міської ради на

тему: "Новації Закону України "Про

громадські об'єднання"", у серпні 2013

року проведено семінар з членами міс-

цевих організацій Української спілки

ветеранів Афганістану (воїнів-інтерна-

ціоналістів), які знаходяться на терито-

рії Полтавської області, щодо застосу-

вання Закону України "Про громадські

об'єднання".

Працівниками Відділу взято участь у

нараді, за участю заступника голови

Полтавської  обласної державної адмі-

ністрації, керівників структурних під-

розділів Головного управління юстиції у

Полтавській області, начальників

районних, міських, міськрайонних уп-

равлінь юстиції, їх реєстраційних служб

та державних реєстраторів, яка про-

ведена з метою налагодження ефектив-

ної діяльності державних реєстраторів

юридичних осіб та фізичних осіб-під-

приємців, у зв'язку з передачею функцій

з державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців від вико-

навчих комітетів міських рад, районних

державних адміністрацій до реєстра-

ційних служб територіальних органів

юстиції.

У червні 2013 року працівниками

Відділу прийнято  участь в інформа-

ційному семінарі на тему: "Реалізація

Закону України "Про громадські об'єд-

нання"", що проводився для громадсь-

ких організацій та працівників реєстра-

ційних служб управлінь юстиції в м.

Сумах.

Відділ забезпечує постійне розмі-

щення новацій у сфері державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців, реєстрації (легалі-

зації) об'єднань громадян, інших гро-

мадських формувань, статутів, друкова-

них засобів масової інформації на

інформаційних стендах, офіційних веб-

сайтах територіальних управлінь юсти-

ції та опублікування останніх в засобах

масової інформації.

Виконавчий лист - це письмовий
документ встановленої форми і зміс-
ту, який видається судом для при-
мусового виконання прийнятих ним
у справах рішень, ухвал, постанов як
підстава для їх виконання. 

Відповідно до Закону України
"Про виконавче провадження" при-
мусового   виконання   рішень  тре-
тейського суду  здійснюється  дер-
жавною виконавчою службою на
підставі виконавчих листів виданих
судом.

Однак, існують випадки коли  суд
може відмовити у видачі вико-
навчого листа на примусове вико-
нання рішення третейського суду.

Статтею 389 Цивільного проце-
суального кодексу України визна-
чено, що суд відмовляє у видачі
виконавчого листа якщо:
1) на день ухвалення рішення за зая-
вою про видачу виконавчого листа
рішення третейського суду скасо-
вано судом; 
2) справа, у якій прийнято рішення
третейського суду, не підвідомча
третейському суду відповідно до
закону; 
3) пропущено встановлений строк
для звернення за видачею вико-нав-
чого листа, а причини його пропуску
не визнані судом поважними; 
4) рішення третейського суду прий-
нято у спорі, не передбаченому тре-
тейською угодою, або цим рішенням
вирішені питання, які виходять за
межі третейської угоди. Якщо рі-
шенням третейського суду вирішені
питання, які виходять за межі тре-
тейської угоди, то скасовано може
бути лише ту частину рішення, що
стосується питань, які виходять за
межі третейської угоди; 
5) третейська угода визнана
недійсною; 
6) склад третейського суду, яким
прийнято рішення, не відповідав
вимогам закону; 
7) рішення третейського суду
містить способи захисту прав та
охоронюваних інтересів, не перед-
бачені законом; 
8) постійно діючий третейський суд
не надав на вимогу суду відповідну
справу; 
9) третейський суд вирішив питання
про права і обов'язки осіб, які не
брали участі у справі. 

У зазначеній статті вказано виклю-
чний перелік підстав для відмови у
видачі виконавчого листа на приму-
сове виконання рішення третейсь-
кого суду (він є тотожним з перелі-
ком, визначеним у ч. 6 ст. 56 Закону
України "Про третейські суди"). 

Відмова у видачі виконавчого лис-
та на примусове виконання рішення
третейського суду з інших підстав,
не передбачених цією статтею, не
допускається.

Головний спеціаліст відділу
організації та контролю 

за виконанням рішень УДВС                                                                                 
ГУЮ у Полтавській області

А.В. Гоголєва
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Відділ нотаріату 
Забезпечення захисту та охорони

власності, прав і законних інтересів

фізичних та юридичних осіб, сприяння

у зміцненні законності та правопорядку,

а також попередження правопорушень є

основним завданням нотаріату, авто-

ритет і значення якого невпинно зрос-

тає в умовах реформування правової

системи держави.

Забезпечення роботи органів нота-

ріату та виконання, покладених на

Головне управління юстиції завдань у

сфері надання нотаріальних послуг,

покладено на відділ нотаріату Голов-

ного управління юстиції.

Відповідно штатного розпису у від-

ділі нотаріату передбачено сім посад:

начальник відділу, заступник началь-

ника, два  головних та три провідних

спеціалісти.

Обслуговування населення Полтавсь-

кої області здійснюють 38 державних

нотаріальних контор, Полтавський

обласний державний нотаріальний

архів та 142 приватних нотаріуси.

Штатним розписом передбачено 64

посади державних нотаріусів, з яких

працює 53 державних нотаріуси, 11

залишаються вакантними, з них -

посади завідувача та державного нота-

ріуса Полтавського обласного держав-

ного нотаріального архіву.

Штатним розписом передбачено 27

посад консультантів, працює   26.

З метою належного обслуговування

населення області та якісного надання

нотаріальних послуг громадянам, від-

ділом нотаріату постійно вживаються

заходи щодо заповнення вакантних

посад нотаріусів шляхом призначення

на посади державних нотаріусів

державних нотаріальних контор чи

реєстрації приватної нотаріальної

діяльності.

Крім того відділом нотаріату на-

даються адміністративні послуги з

реєстрації приватної нотаріальної ді-

яльності. За даний період зареєстро-

вано приватну нотаріальну діяльність 7

нотаріусів.

Основною формою здійснення

контролю за діяльністю нотаріусів є

проведення комплексних і цільових

перевірок, за результатами яких скла-

даються довідки на ім'я начальника

Головного управління юстиції. 

З метою однакового застосування

нотаріусами вимог чинного законо-

давства та встановлення єдиної прак-

тики при вчиненні нотаріальних дій, за

результатами перевірок готуються

відповідні узагальнення, які направля-

ються до відома нотаріусів області. 

За 8 місяців поточного року відділом

нотаріату, відповідно до ст.33 Закону

України "Про нотаріат" (із змінами та

доповненнями), керуючись вимогами

Порядку проведення перевірки органі-

зації нотаріальної діяльності державних

і приватних нотаріусів, дотримання

ними порядку вчинення нотаріальних

дій та виконання правил нотаріального

діловодства, затвердженого наказом

Міністерством юстиції України

24.12.2008 року № 2260/5 (в редакції від

01.01.2013 року), здійснено 43

комплексні перевірки, з них: перевірено

роботу 38 приватних нотаріусів та 5

державних нотаріальних контор.

З метою перевірки фінансової

дисципліни щодо надання державними

нотаріусами області додаткових плат-

них послуг правового характеру, які не

пов'язані із вчинюваними нотаріаль-

ними діями, а також послуг технічного

характеру проведено перевірки 7-ми

державних нотаріальних контор. 

Крім того відповідно до Порядку

проведення перевірок Міністерством

юстиції України суб'єктів первинного

фінансового моніторингу, проведено 26

перевірок нотаріусів як суб'єктів

первинного фінансового моніторингу.

Також, згідно окремого графіка, прово-

дились перевірки осіб, які проходили

стажування в державній нотаріальній

конторі або в приватного нотаріуса, за

результатами яких складалися відпо-

відні довідки на імя начальника Голов-

ного управління юстиції у Полтавській

області.

15.02.2013 року відбулися загальні

збори нотаріусів Полтавської області на

яких було забезпечено участь місцевої

працівники відділу
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преси.

Крім того проведено семінар з

нотаріусами області на якому обгово-

рено питання, які виникають в останніх,

як спеціальних суб'єктів у сфері

державної реєстрації прав.

25.06.2013 року Головним управ-

лінням юстиції у Полтавській області

організовано участь у семінарі групи

державних нотаріусів (у кількості 10

чоловік), проведеного Нотаріальною

пала-тою України спільно з Інститутом

підвищення кваліфікації працівників

органів нотаріату по питанню держав-

ної реєстрації прав на нерухоме майно

та їх обтяжень.

Відділом нотаріату щоквартально

готуються узагальнення та аналізи з

різних питань діяльності органів

нотаріату, які направляються нотаріу-

сам для відома. Так протягом 8 місяців

2013 року відділом нотаріату підготов-

лено 5 узагальнень та 29 аналізів.

Крім того з метою вірного застосу-

вання нормативно-правових актів на

практиці та враховуючи покладення на

нотаріусів функцій державних реєстра-

торів, як спеціально визначених суб'єк-

тів у сфері державної реєстрації прав,

методично-консультативною радою но-

таріату підготовлені рекомендації:

- щодо основних вимог до формування

справ нотаріусами та передачі їх до

органів державної реєстрації прав;

- щодо практичного застосування змін

до законодавства при вчиненні нота-

ріальних дій, предметом яких є земельні

ділянки. Рекомендації за-тверджені

начальником Головного управління

юстиції у Полтавській області

Колотіловою Т.М. та погоджені

начальником Головного управління

Держземагенства у Полтавській області

Кусякою Є.В.

Для надання правової допомоги,

підвищення рівня правової освіти

засуджених, набуття ними правових

знань та з метою захисту прав, законних

інтересів осіб, які перебувають у місцях

позбавлення волі, спеціалістом відділу

нотаріату та уповноваженим представ-

ником Нотаріальної палати України

06.08.2013 року прийнято участь у

черговому засіданні Громадської ради

при Управлінні Державної Пенітен-

ціарної Служби України у Полтавській

області.

З метою зменшення надходження

звернень громадян, відділом нотаріату

Головного управління юстиції у

Полтавській області щомісячно готу-

ється та направляється нотаріусам об-

ласті "Огляд звернень громадян з пи-

тань стосовно роботи державних та

приватних нотаріусів Полтавської

області".

Крім того для забезпечення органі-

заційної діяльності органів нотаріату

Полтавської області, надання нотаріу-

сам методичної та практичної допо-

моги, підвищення кваліфікації нота-

ріусів та інших працівників нотаріаль-

них контор області працює методичний

кабінет для працівників нотаріату Пол-

тавської області,  який  функціонує  та

виконує  поставлені  перед  ним обо-

в'язки. На базі методичного  кабінету

діє комп'ютерний  клас.

Працівниками відділу нотаріату

постійно проводиться інформування

населення з питань держави і права,

захисту прав і основних свобод лю-

дини, чинного законодавства, діяльнос-

ті органів і установ нотаріату, а також

надаються відповіді на запитання

читачів. Виступи подаються до друку у

місцеві видання "Бізнес - Ера" та

"Правовий вісник". Так, працівниками

відділу подано до друку 6 статей. 

Крім того спеціалістами відділу було

розроблено та подано до друку 2

брошури щодо роз'яснень законо-

давства на теми: "Вчинення нотаріаль-

них дій за участю дітей", "Реалізація

прав засудженими, що тримаються в

установах виконання покарань".

Працівниками відділу постійно

ведеться особистий  прийом громадян,

щоденно надаються консультації по

прямій "гарячій" телефонній лінії.

На виконання наказу Міністерства

юстиції України №914/5 від 30.05.2008

року "Про поліпшення роботи з надання

нотаріальних послуг населен-ню", з

метою забезпечення населення, що

проживає у відділених районах

правовою допомогою, протягом 8

місяців 2013 року працівниками відділу,

за участю приватних нотаріусів, на-

чальників райміськуправлінь юстиції,

голів сільських/селищних рад у 9

віддалених населених пунктах області

проведено виїзні громадські приймаль-

ні щодо надання безкоштовної правової

допомоги населенню. 

З метою інформування населення про

роботу відділу та органів нотаріату

відповідна інформація постійно висвіт-

люється на офіційному веб-сайті Го-

ловного управління юстиції у Пол-

тавській області.

Так за 8 місяців 2013 року нотаріу-

сами області вчинено всього 267 тис.

130 нотаріальних дій, з них: держав-

ними нотаріусами - 55 тис. 235 нот. дії,

приватними - 211 тис. 895 нот. дій. 

Середнє навантаження на одного

державного нотаріуса складає 1 тис. 042

нотаріальних дії, на одного приватного

нотаріуса припадає 1 тис. 492

нотаріальних дій. 

Державними нотаріусами протягом 8

місяців 2013 року стягнуто та перерахо-

вано до бюджету державного мита на

суму 997 тис. 434 грн. 65 коп.

За державну реєстрацію прав

власності на нерухоме майно, інших

речових прав на нерухоме майно та

реєстрацію обтяжень до державного

бюджету перераховано 3 млн. 150 тис.

906 грн. З них:

- державними нотаріальними конто-

рами - 977 тис. 742 грн.;

- приватними нотаріусами  -  2 млн. 173

тис. 164 грн.

Крім того, від сплати державного мита

звільнено  6 тис. 719 осіб.
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Головне управління юстиції, як
територіальний орган з питань бан-
крутства відповідно до Положення про
Головні управління юстиції Міністерст-
ва юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, в областях, містах Києві
та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від
23.06.2011 р. № 1707/5, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 23
червня 2011 року за № 759/19497
здійснює наступні завдання:
- здійснює  за  дорученням  Міністерст-
ва  юстиції  України контроль  за діяль-
ністю арбітражних керуючих (розпо-
рядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів); 
- сприяє створенню організаційних,
економічних та інших умов, необхід-
них для реалізації процедур віднов-
лення платоспроможності боржника
або визнання  його  банкрутом,  у  тому 
числі процедур банкрутства державних
підприємств та підприємств, у статут-
ному капіталі  яких  частка  державної
власності  перевищує п'ятдесят відсот-
ків;
- забезпечує формування Єдиного ре-
єстру підприємств, щодо яких  пору-
шено  провадження  у  справі  про бан-
крутство,  та видає довідки з цього Єди-
ного реєстру за запитами фізичних  і
юридичних осіб; 
- забезпечує за дорученням Мініс-
терства юстиції України супроводження
провадження у справі про  банкрутство
державних підприємств   та  підпри-
ємств,  у  статутному  фонді  яких  част-
ка державної власності перевищує
п'ятдесят відсотків;
- та інше.

Згідно діючого законодавства, конт-
роль за діяльністю арбітражних керую-
чих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) здійснюється
шляхом проведення планових і позап-
ланових перевірок, які можуть бути
виїзними або невиїзними. 

У межах співпраці з територіальними
органами виконавчої влади до Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області, станом на 01.09.2013 р.
надійшло 15 звернень від органів
Пенсійного фонду України в Полтавсь-
кій області щодо неналежного виконан-
ня обов'язків арбітражними керуючими
на підприємствах-боржниках, які
мають заборгованість зі сплати внесків
до Пенсійного фонду та 4 звернення від
Головного управління Міндоходів у
Полтавській області щодо неналежного
виконання арбітражними керуючими
своїх повноважень на підприємствах-
боржниках, які мають заборгованість по
податках до бюджету, та забезпечення
додаткового контролю.

Станом на 01.09.2013р. відділом з

питань банкрутства Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області
проведено 12 позапланових       переві-
рок щодо додержання арбітражними
керуючими законодавства з питань
банкрутства, 1 позапланова перевірка
не відбулася, у зв'язку  із відмовою ар-
бітражного керуючого в її проведенні. 

Головне управління юстиції у Пол-
тавській області, за ініціативою арбіт-
ражних керуючих, з огляду на проблему
погашення заборгованості із заробітної
плати підприємств, щодо яких пору-
шено провадження у справі про бан-
крутство, звернулося до Прокуратури
Полтавської області по питаннях про-
ведення додаткової, повної та об'єк-
тивної перевірки ТОВ "Гаївщина" і
ПАТ "Керамік".

Прокуратура Полтавської області
повідомила про розгляди вищезазна-
чених звернень та призначення відпо-
відних перевірок.

Також, згідно скарг Управління
Пенсійного фонду України Октябрсь-
кого району в м. Полтаві та голови
правління ВАТ "Бурова компанія
"Букрос" щодо невиконання/неналеж-
ного виконання арбітражним керуючим
- ліквідатором, розпорядником майна
ВАТ "Бурова компанія "Букрос" повно-
важень, що призвело до численних
порушень законодавства з питань бан-
крутства Управлінням юстиції направ-
лено відповідний лист Прокуратурі
Полтавської області до відому та
реагування.

Прокуратурою Полтавської області

вказаний лист переадресовано Про-
куратурі м. Полтави для організації
про-ведення перевірки та вжиття
заходів прокурорського реагування.

Крім того, Головне управління юсти-
ції у Полтавській області інформує ор-
гани прокуратури про результати прове-
дених заходів контролю, особливо, у
випадках виявлення порушень, що
стосуються невжиття всіх передбачених
законодавством заходів арбітражними
керуючими, щодо погашення заборго-
ваності із заробітної плати.

На щотижневих апаратних нарадах
Головного управління юстиції у Пол-
тавській області аналізується стан
погашення заборгованості із заробітної
плати в межах компетенції органів
юстиції (у розрізі як в процедурі бан-
крутства, так і згідно Закону України
"Про виконавче провадження").

Сприяючи створенню організацій-
них,  економічних та інших умов,  необ-
хідних  для здійснення процедур від-
новлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом протягом
8 місяців 2013 року постійно в Пол-
тавській обласній державній адмініст-
рації проводилися наради за участю
представників Головного управління
юстиції у Полтавській області.

Протягом 8 місяців 2013 року
Головним управлінням юстиції у Пол-
тавській області організовано та про-
ведено  спільні наради за участю Голов-
ного управління Пенсійного фонду
України в Полтавській області, ДПС у
Полтавській області, начальників орга-

Відділ з питань банкрутства

працівники відділу
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нів ДВС області, Департаменту праці та
соціального захисту населення обл-
держадміністрації, арбітражних керую-
чих, які працюють на території Пол-
тавської області

В ході нарад обговорено ряд питань
по діяльності органів юстиції, арбіт-
ражних керуючих, членів комітету кре-
диторів. Зокрема, визначено основні
шляхи погашення підприємствами, що
перебувають у процедурах банкрутств,
заборгованості із заробітної плати;
заборгованості перед ПФУ, ДПС; вис-
вітлено новели законодавства з питань
банкрутства; проведено семінар з

арбітражними керуючими.
Протягом звітного періоду забезпе-

чено  супроводження  провадження  у
справах про  банкрутство 10 державних
підприємств та  підприємств,  у  статут-
ному  фонді  яких  частка державної
власності перевищує п'ятдесят відсот-
ків. Також, забезпечено участь у 46
судових засіданнях даної категорії
справ з наступним інформуванням
Міністерство юстиції України про
результати їх розгляду.

Управлінням юстиції в 2013 році
проведено уточнення інформації з
господарським судом Полтавської об-

ласті стосовно кількості справ про
банкрутство, що перебувають на розг-
ляді в господарському суді Полтавської
області. Станом на 01.09.2013 на
розгляді в господарському суді
Полтавської облас-ті перебуває 271
справа про банкрутст-во.

Відділом з питань банкрутства

Головного управління юстиції у Пол-

тавській області за 8 місяців 2013 року

внесено 7633 одиниць інформації до

Єдиного реєстру підприємств, щодо

яких порушено провадження у справі

про банкрутство.   

З метою проведення роз'яснювальної роботи, відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Полтавській

області протягом 8 місяців 2013 року підготовлено та розміщено 40 інформаційних повідомлень на офіційному веб-сайті

управління юстиції.

Протягом звітного періоду праців-никами відділу підготовлено 10 статтей на правову тематику для формування щомісячної

юридично-просвітницької газети "Правовий вісник".

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції

від 19.01.2013р.) та з метою роз'яснення прав, основних обов'язків арбітражних керуючих, комітету кредиторів у справі про

банкрутство, відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Полтаській області підготовлено методичну реко-

мендацію на тему: "Правові засади захисту кредиторів у справах про банкрутство".

2013 рік

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень

Серпень

Загальна кількість інформації, внесеної до Єдиного
реєстру підприємств за 8 місяців 2013 року

Кількість інформації, внесеної до Єдиного реєстру
підприємств

1009

1119

1066

985

860

850

892

852

7633

За 8 місяців 2013 року відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Полтавській області підготовлено та
видано 1394 інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство.

2013 рік

Січень 

Лютий 

Березень

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень

Серпень

Кількість виданих довідок

протягом 

8 місяців 2013 року 

Кількість виданих довідок
на запити, що надійшли від

юридичних осіб

192

170

193

198

235

159

234

197

1344

Кількість виданих довідок
на запити, що надійшли від
фізичних осіб - підприємців

55

41

3

12

51

85

243

234

1628

Загальна кількість виданих
довідок

Січень 247

Лютий 211

Березень 196

Квітень   210

Травень 286

Червень 244

Липень 243

Серпень 234

1628
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З 01 січня 2013 року запроваджено

нову систему  державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно

відповідно до вимог Закону України

"Про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

(далі -  Закон) та введено в дію

Державний реєстр речових прав на

нерухоме майно (далі Державний

реєстр прав).

Статтею  6 Закону визначено, що сис-

тему органів державної реєстрації прав

становлять: Міністерство юстиції

України; 

- центральний  орган  виконавчої  влади,

що  реалізує державну політику у сфері

державної реєстрації прав; органи

державної  реєстрації  прав,  утворені

Міністерством юстиції  України  в

установленому  законодавством поряд-

ку (далі - органи державної реєстрації

прав).

Наказом Головного управління юсти-

ції у Полтавській області від

23.01.22012 р. № 36/5 затверджено

Положення про відділ державної реєст-

рації речових прав на нерухоме  майно

реєстраційної служби Головного управ-

ління юстиції у Полтавській області

(далі - Відділ).

На виконання основних завданням,

визначених цим Положенням, Відділом

за 8 місяців 2013  року проведена

наступна робота.

З метою підвищення ефективності

роботи у сфері державної реєстрації ре-

чових прав на нерухоме майно Відділом

постійно здійснюється узагальнення

практики застосування законодавства у

цій сфері. Відповідно до завдання із

здійснення методичного забезпечення

та координації діяльності органів дер-

жавної реєстрації прав  останні направ-

ляються Відділом до реєстраційних

служб області для врахування в роботі.

Зокрема, узагальнення з питання про-

цедури реєстрації обтяжень (листи від

11.01.2013 р. № 02-12/92 від

16.01.2013р. № 02-12/166); узагальнен-

ня з питання надання інформації з

Державного реєстру прав (лист від

12.03.2013 р. № 02-12/966);  узагальнен-

ня з  питання  здійснення пошуків у

Державному реєстрі прав (лист від

03.04.2013 р. № 02-12/999); узагальнен-

ня щодо оренди земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

при зміні виду її використання (лист від

27.04.2013 р.  № 02-12/1048). Спільно із

відділом нотаріату  Головного управлін-

ня юстиції у Полтавській області  були

розроблені методичні рекомендації

основних вимог до формування реєст-

раційних справ державними реєстрато-

рами щодо об'єктів нерухомого майна,

які утворилися в результаті діяльності

органів державної реєстрації прав.

Із запровадженням нової системи

державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно відповідно до вимог

Закону України  "Про державну реєст-

рацію речових прав на нерухоме майно

та їх обтяжень" виникають проблемні

питання, які потребують додаткового

роз'яснення Міністерства юстиції

України, Державної реєстраційної

служби України, інших установ. У

зв'язку з чим працівниками Відділу

готувались відповідні запити, а саме:

питання порядку переведення житла із

житлового до нежитлового фонду, пи-

тання чинності починаючи з 01.02.2013

Порядку прийняття в експлуатацію

об'єктів нерухомого майна,  які збу-

довані без дозволу на виконання буді-

вельних робіт, питання щодо форми

документального підтвердження повно-

важень особи на складання технічного

паспорту, що надається для проведення

державної реєстрації прав, питання

реєстрації права власності  на коопе-

ративну квартиру без видачі свідоцтва

на право власності, питання реєстрації

права власності на підставі рішення

суду, яке набрало законної сили до

01.01.2013, питання, що виникли у

зв'язку із змінами ст. 122 Земельного

кодексу України, питання скасування

державної реєстрації договорів оренди

землі, які були зареєстровані органами

Держземагентства та визнанні в судово-

му порядку недійсними, питання щодо

механізму первинної реєстрації права

власності на житлову нерухомість на

підставі договору купівлі-продажу май-

нових прав.

Отриманні роз'яснення  Державної

реєстраційної служби  із зазначених та

інших питань доведені до відома орга-

нів державної реєстрації прав. Згідно

проведеного Відділом узагальнення

стану ознайомлення з роз'ясненнями  за

період з 02.01.2013 по  01.09.2013 орга-

нам державної реєстрації прав направ-

лено 38 роз'яснень та 5 інформаційних

листів Міністерства юстиції України.

Направлення роз'яснень для ознайом-

лення здійснюється на протязі 3 робо-

чих днів з моменту отримання їх від

Державної реєстраційної служби Украї-

ни.

Виконуючи завдання  щодо здійс-

нення  контролю за роботою органів

державної реєстрації прав,  Відділом

згідно із планом цільових тематичних

перевірок проведено 17 перевірок дот-

римання вимог законодавства в процесі

реєстрації речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень та 2 службові

перевірки по факту  грубого порушення

чинного законодавства України у сфері

державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно державним реєстра-

тором (реєстраційна служба Кремен-

чуцького та Полтавського міського уп-

равління юстиції).

Серед іншого контроль за  роботою

органів державної реєстрації прав

здійснюється Відділом шляхом  аналізу

разових, щотижневих, щомісячних зві-

тів органів державної реєстрації прав, у

тому числі, щодо кількості відвідувачів

та зареєстрованих заяв та запитів, щодо

забезпечення упередження черг, щодо

вимог вдосконалення роботи з Держав-

ним реєстром прав, щодо стану сплати

державного мита, про визнання відпо-

відальних за отримання поштових від-

правлень, про направлення на розгляд

до Державної реєстраційної служби

України заяв про державну реєстрацію

заяв про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

та інші (загалом 9 постійних звітів). 

У свою чергу Відділом на підставі

аналізу, отриманих даних, надсилається

Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно 
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до ДРСУ узагальнена інформація про

кадрове та матеріально-технічне забез-

печення органів державної реєстрації

прав, про роботу "гарячої телефонної

лінії", про судові справи, інші (загалом

6 постійних звітів). 

Основним напрямком роботи Відділу

є організація роботи по проведенню

повної, своєчасної та правильної

державної реєстрації прав. Робота з

цього напрямку включає як зазначену

вище діяльність Відділу, так  чергуван-

ня працівників Відділу  у складі інфор-

маційно-консультативних груп для на-

дання роз'яснень та допомоги у запов-

ненні документів у сфері державної

реєстрації речових прав відповідно до

наказу Державної реєстраційної служби

України від 06.03.2013 р. № 138 про

надання інформаційно-консультативної

допомоги заявникам з питань реєстрації

речових прав на нерухомість.

Відділом  та органами державної

реєстрації прав постійно забезпечуєть-

ся:

- взаємодія працівників реєстраційних

служб із засобами масової інформації;

- інформування населення, місцевих

органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування щодо проце-

дури державної реєстрації речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень

шляхом висвітлення в засобах масової

інформації повідомлень (виступів,

публікацій, коментарів) про хід роботи

органів державної реєстрації прав у

зазначеній сфері;

- щотижневе інформування ДРСУ про

результати проведеної роботи;

- з метою інформування населення про

зміни у законодавстві у сфері державної

реєстрації речових прав з 01.01.2013

Відділом  розроблено методичні реко-

мендації у сфері державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно на

тему: "Як зареєструвати свої права на

нерухоме майно" та надіслано до

реєстраційних служб територіальних

управлінь юстиції для розповсюдження

серед громадян.

Станом на 31.08.2013 працівниками

реєстраційних служб територіальних

управлінь юстиції проведено 209 висту-

пів у засобах масової інформації (радіо,

телебачення, газети). Висвітлено

наступні теми: "Новий порядок дер-

жавної реєстрації речових прав на неру-

хоме майно", "Підстави припинення

права власності", "Квартири реєстру-

ють по новому", "Отримання інфор-

мації з Державного реєстру речових

прав", "Реєстрація земельних ділянок у

Державному реєстрі речових прав",

"Документи, що подаються для про-

ведення державної реєстрації речових

прав", "Проблемні питання реєстрації

права власності", "Звільнення від спла-

ти державного мита під час проведення

державної реєстрації речових прав та їх

обтяжень, які виникли та зареєстровані

відповідно до законодавства, яке діяло

до 01.01.2013", "Про видачу дублікатів

втрачених або зіпсованих документів",

"Якщо нерухоме майно вже в БТІ, то

перереєстровувати його не потрібно",

"Державна реєстрація обтяжень речо-

вих прав на нерухоме майно".

Працівниками Відділу взято участь в

семінарі-нараді Полтавського міськ-

виконкому на тему: "Загальний порядок

державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно", проведено 2 нав-

чальних семінари у Полтавській облас-

ній колегії адвокатів, взято участь у

засіданні координаційної ради сту-

дентів Полтавського відділення Хар-

ківської національної юридичної ака-

демії, проведено семінар у Полтавсь-

кому обласному центрі перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ і організацій на

тему "Нова система державної реєст-

рації речових прав на нерухоме майно",

взято участь в роботі семінару юри-

дичного відділу апарату облдерж-

адміністрації з юридичними службами

райдержадміністрацій та структурних

підрозділів ОДА.

Відділом висвітлено через установи

соціального захисту населення інфор-

мацію щодо застосування норм законо-

давства, яким регулюється порядок

набуття, відчуження, оформлення

державної реєстрації прав власності на

нерухоме майно (лист від 26.06.2013р.

№ 02-03-5357/02/7943).

У січні керівником реєстраційної

служби ГУЮ прийнято участь у ток-

шоу "Відверто Про" телерадіокомпанії

"Лтава" на тему: "Запровадження з

01.01.2013 нової системи державної

реєстрації речових прав на нерухоме

майно", у лютому надано інтерв'ю у

прямому ефірі телерадіокомпанії

"Місто"  щодо шляхів вирішення проб-

лемних питань у сфері державної

реєстрації речових прав на нерухоме

майно. 

Особлива увага приділяється інфор-

муванню населення у сфері державної

реєстрації речових прав на нерухоме

майно. Так, інформація доводиться до

відома громадян шляхом розміщення на

інформаційних стендах у приміщеннях

реєстраційних служб територіальних

управлінь юстиції та на офіційних веб-

сайтах, а саме: розміщено зразки запов-

нення бланків заяв про державну реєст-

рацію речових прав на нерухоме майно

та їх обтяжень та запитів про надання

інформації, реквізити сплати держав-

ного мита та за надання інформації,

список найближчих банків, графік

роботи реєстраційних служб, перелік

документів необхідних для проведення

державної реєстрації.

З метою підвищення рівня правової

освіти та створення належних умов для

набуття правових знань громадян Го-

ловним управління юстиції у Полтавсь-

кій області видано наказ від

30.10.2012 р. № 807/5 "Про графік

прямих телефонних "гарячих ліній" з

питань державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно", на виконання

якого спеціалістами  Відділу  та орга-

нами державної реєстрації прав пос-

тійно (особисто та в телефонному ре-

жимі) надаються кваліфіковані консуль-

тації з теоретичних та практичних

питань у сфері державної реєстрації

речових прав.

У березні 2013 рокупрацівниками

Відділу  та начальниками реєстрацій-

них служб Полтавського та Кремен-

чуцького міських, Карлівського, Ма-

шівського, Решетилівського, Кобеляць-

кого районних, Лубенського міськ-
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Управлінням державної виконавчої
служби Головного управління юстиції у
Полтавській області на підставі уза-
гальнених даних оперативної інфор-
мації показників діяльності органів
державної виконавчої служби Пол-
тавської області за 8 місяців 2013
проведено аналіз роботи територіаль-
них органів ДВС області протягом
вказаного періоду.

За результатами проведеного аналізу
встановлено, що протягом 8-ми місяців
2013 року підлягало виконанню орга-
нами державної виконавчої служби
області  192 193 виконавчих документа
на загальну суму 3 121 441 464 грн. 

За 8 місяців поточного року до орга-
нів ДВС області надійшло на виконання
103 561 виконавчий документ, за якими
відкрито виконавче провадження (без
урахування документів, по яких було
відмовлено у відкритті виконавчого
провадження). 

Станом на 30.08.2013 державними
виконавцями області завершено 94 954
виконавчих документа (49,4% від
кількості, що підлягала виконанню) на
суму   995 102 186  грн. (31,9%). 

Фактично виконано протягом 8
місяців 2013 року 26 591 виконавчий
документ або 13,8% та фактично стяг-
нуто 127 427 527  грн., що становить
4,1%.

Показник по завершенню виконавчих
документів від надходження складає
91,7%.

Понад строки, встановлені чинним
законодавством, на виконанні перебуває
524 виконавчих документа, що стано-
вить 0,5 %, з яких  503 виконавчих доку-
ментів з порушенням 6-місячного стро-

ку здійснення виконавчого проваджен-
ня та 21 - з порушенням 2- місячного
строку виконання. 

Окремо слід відзначити, що збіль-
шення кількості виконавчих прова-
джень, які перебувають на виконанні у
деяких вищезазначених відділах ДВС
збільшилась  у зв'язку з неукомплекто-
ваністю штатів.

Разом з тим слід зазначити, що станом
на 30.08.2013 фактичне навантаження в
місяць на одного державного виконавця

(з урахуванням залишку виконавчих
документів на початок року) в органах
ДВС Полтавської області склало 128,5
документів.

Протягом 8 місяців 2013 державними
виконавцями Полтавської області
стягнуто 6 969 515 грн. виконавчого
збору.

Залишок незавершених виконавчих
проваджень станом на 30.08.2013 склав
97 239 виконавчих проваджень на суму
2 126 339 278 грн.

районного управління юстиції взято

участь в роботі круглого столу, органі-

зованого обласним управлінням Держ-

земагенства у Полтавській області.

Обговорено питання застосування норм

земельного законодавства під час

здійснення державної реєстрації на

земельні ділянки.

У квітні 2013 року Відділом  про-

ведено навчальний семінар-нараду з

керівниками реєстраційних служб щодо

вирішення проблемних питань, які

виникають під час здійснення держав-

ної реєстрації речових прав, також

обговорено новини законодавства у цій

сфері.

Також, за пропозиціями органів

державної реєстрації прав постійно

готуються та направляються до ДРСУ

пропозиції щодо внесення змін до чин-

ного законодавства з питань державної

реєстрації речових прав.

За 8 місяців  2013  року  до Відділу

надійшло  77 звернень. 

Із них: 

- заяв -  61;

- скарг - 12; 

- пропозицій - 4

Вказані   звернення  надійшли:

- від  заявника - 28;

- від  урядової гарячої лінії  - 28;

- інших органів - 21.

Питання, по яких найбільше надхо-

дять звернення - реєстрації права влас-

ності на нерухоме майно -   26 звернень.

Інші  звернення  стосуються   питань:

- видачі свідоцтва про права власності

на реконструйовані об'єкти нерухомого

майна - 4 звернення; 

- надання технічної документації в

процедурі державної реєстрації речових

прав  - 4 звернення;

- щодо прийому громадян реєстра-

ційними службами області  - 10 звер-

нень;

- щодо зупинення державної реєстрації

- 1 звернення;

- щодо приватизації житла - 4 звернен-

ня;

- щодо приватизації земельної ділянки -

4 звернень;

- щодо реєстрації обтяжень - 2 звернен-

ня;

- щодо відмови в державній реєстрації -

1 звернення;

- щодо державної реєстрації права

оренди - 21 звернення.

Усі звернення розглянуті з дотри-

манням строків, передбачених Законом

України "Про звернення громадян ".

працівники відділу

Управління державної виконавчої служби
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Представництво інтересів
Головного управління юстиції в судах

В інтересах Головного управління
юстиції у Полтавській області (далі -
ГУЮ) працівниками управління прий-
нято участь у розгляді 116 справ, з них
74  справи стосуються діяльності ВПВР
УДВС ГУЮ у Полтавській області, 21 -
реєстраційної служби ГУЮ. 

Серед вказаної кількості справ
можливо виділити наступні:
- про стягнення коштів: справи за
позовами Кривикоченко М.І. (перебуває
на розгляді), Ляш О.І. (перебуває на
розгляді) Корабельнікової,М.Г. (перебу-
ває на розгляді), Піддубного А.Г.
(касаційну скаргу Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області та
заступника прокурора Полтавської
області задоволено, справу направлено
на новий розгляд), Боровка С.О. (справа
перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції), ПП "Диканські хутори"
(позов задоволено в  частині, проти якої
не заперечувало ГУЮ, рішення зали-
шено без змін судами апеляційної та
касаційної інстанції);
- за позовами арбітражних керуючих з
приводу оскарження дій та рішень
відділу з питань банкрутства під час
перевірок їх діяльності: справи за
позовом Борових І.А. (провадження
закрито), Коломійця А.О. (на розгляді в
суді апеляційної інстанції), 2 справи за
позовом Бончака,С.А. (1 на розгляді в
суді апеляційної інстанції, по іншій
провадження зупинено до ухвалення
апеляційним судом рішення по першій
справі)
- трудові спори: справи за позовом
Шевякова С.Г. (за заявами Головного
управління юстиції у Полтавській
області та Державної виконавчої служ-
би України Верховним Судом України
відкрито провадження з перегляду
ухвали вищого адміністративного суду
України, якою рішення про поновлення
на роботі позивача залишено без змін),
Слинька В.О. (справа перебуває на
розгляді в суді касаційної інстанції,
попередніми інстанціями у задоволенні
позову відмовлено), Житника М.П.
(ухвалою Вищого адміністративного
суду України касаційну скаргу
Житника М.П. відхилено, рішення про
відмову у задоволення позову залишено
без змін), Мельника О.В. (справа
перебуває на розгляді в суді касаційної
інстанції, попередніми інстанціями у
задоволенні позову відмовлено);
- про оскарження дій посадових осіб

ГУЮ та ГУЮ з питань діяльності
нотаріату:  2 справи за позовом Рудніка
П.Т. стосовно перевірки діяльності
приватного нотаріусу (обидві справи
перебувають на розгляді в суді
касаційної інстанції, попередніми
інстанціями у задоволенні позову
відмовлено);
- справа за позовом Бєлової Т.І.,
колишнього державного виконавця
Автозаводського ВДВС Кременчуць-
кого МУЮ, на постанову заступника
начальника управління ДВС ГУЮ у
Полтавській області Король Н.Л. про
перевірку виконавчого провадження (у
задоволенні позову відмовлено)
- справа за позовом ГУЮ до СПД
Гаврика О.В. (між сторонами укладено
мирову угоду, яка затверджена судом).

У загальний показник включено 74
справи, що стосуються діяльності
відділу примусового виконання рішень
управління ДВС ГУЮ у Полтавській
області. Серед зазначеної кількості
справ не на користь відділу ухвалено 35
рішень, зокрема за результатами розг-
ляду: 18 позовів (скарг) стягувачів -
фізичних осіб на постанови про закін-
чення виконавчих проваджень зобо-
в'язального характеру стосовно соціаль-
них виплат, 11 позовів (скарг) органів
пенсійного фонду та органів соціаль-
ного захисту на постанови про накла-
дення штрафу на посадових осіб борж-
ника-юридичної особи, стягнення вико-

навчого збору та витрат на проведення
виконавчих дій. 

Протягом І півріччя 2013 року Головне
управління юстиції у Пол-тавській
області в особі свого структур-ного
підрозділу реєстраційної служби,
залучалося судами до участі у спорах
(21 справа) між фізичними та юри-
дичними особами з приводу права влас-
ності на нерухоме майно.

Представництво інтересів підпо-
рядкованих органів юстиції Полтавсь-
кої області в судах 

Протягом вказаного періоду судами
області розглядалось 449 справ
(прийнято рішень, що набрали законної
сили - 368), по яких органи юстиції
Полтавської області були визначені
відповідачами (суб'єктами оскарження),
з них  управління юстиції - по 5 спра-
вах, відділи державної виконавчої
служби - по 357 справах, реєстраційні
служби - по 42 справах, відділи держав-
ної реєстрації актів цивільного стану -
по 28 справах, державні нотаріальні
контори - по 19 справах.  

Станом на 01 вересня 2013 року
відсутні судові рішення, що набрали
законної сили, про відшкодування
моральної або матеріальної шкоди. При
цьому слід відмітити, що судами першої
інстанції подібні рішення ухвалю-
валися. 

За підсумками поданих до Головного
управління юстиції звітів, по 141

Відділ судової роботи, експертного забезпечення правосуддя 
та систематизації законодавства

працівники відділу



Правовий вісник
20

25 вересня 2013 рокуПравові аспекти

справах судами винесені рішення не на
користь органів юстиції, що набрали
законної сили: 
- відносно відділів державної
виконавчої служби - 135;
-  відносно державних нотаріальних
контор - 1 (Оржицька ДНК);
- відносно реєстраційних служб - 5 (3 -
реєстраційна служба Полтавського
міського управління юстиції,  2 -
реєстраційна служба Кременчуцького
міського управління юстиції).

Серед зазначеної кількості судових
рішень, ухвалених не на користь
відділів державної виконавчої служби
91 (тобто 65 %) стосується відмови у
відкритті виконавчого провадження
через відсутність у виконавчому листі
РНОКПП боржника.    

Експертне забезпечення правосуддя

Станом на 01.09.2013 року  відповідно
до пп. 4.63 п. 4 Положення про Головні
управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Респуб-
ліці Крим, в областях, містах  Києві та
Севастополі та вимог Інструкції про
особливості здійснення судово-експерт-
ної діяльності атестованими судовими
експертами, що не працюють у
державних спеціалізованих експертних
установах, затвердженої наказом Мініс-
терства юстиції України
від 14.07.2010 р. № 1549/5 (далі -
Інструкція), проводились перевірки
діяльності судових експертів щодо
дотримання ними вимог нормативно-
правових актів з питань судово-
експертної діяльності.

Всього у здійснено 4 планових
перевірок  атестованих судових експер-
тів, що не працюють у державних
спеціалізованих установах та здійсню-
ють  свою діяльність на території Пол-
тавської області (з них: 3 - по
м. Кременчук та 1- у с-щі Решетилівка).

Перевірки здійснювались відповідно
до графіку та плану проведення пере-
вірок, затвердженого начальником Го-
ловного управління юстиції у Пол-
тавській області та директором Хар-
ківського науково-дослідного інституту
судових експертиз імені заслуженого
професора М.С. Бокаріуса.

Міжнародна правова допомога

Головним  управління юстиції у
Полтавській області  станом на
01.09.2013 р. здійснювалось   ряд  за-
ходів щодо надання міжнародної  пра-
вової допомоги. Так, опрацьовано  біль-
ше  160 клопотань, доручень і за-питів
про надання  міжнародної  право-вої
допомоги. 

У рамках Конвенції про правову
допомогу та правові відносини у
цивільних, сімейних та кримінальних
справах 1993 року в частині виконання
доручень у цивільних справах та Угоди
між Міністерством юстиції України та
Міністерством юстиції Республіки
Польща на виконання п.3 ст.3 Договору
між Україною і Республікою Польща
про правову допомогу та правові
відносини у цивільних і кримінальних
справах було опрацьовано 88 доручень
та 23 клопотання, з яких:
- Республіка Білорусь - 14 доручень, 3
клопотання;
- Республіка Вірменія - 2 доручення;
- Республіка Молдова - 4 доручення;
- Республіка Польща - 3 доручення;
- Республіка Узбекистан - 2 доручення;
- Російська Федерація - 63 доручення,
20 клопотань.

У рамках Гаазької конференції з
міжнародного приватного права укла-
дено низку договорів: Конвенцію про
стягнення аліментів за кордоном 1956
року, Конвенцію про вручення за
кордоном судових та позасудових доку-
ментів у цивільних або комерційних
справах 1965 року, Конвенцію про
отримання за кордоном доказів у
цивільних або комерційних справах
1970 року, на підставі яких  було опра-
цьовано 41 клопотання та доручення.

З метою налагодження подальшої
роботи в напрямку міжнародно-пра-
вової допомоги Головним управлінням
юстиції у Полтавській області також
було опрацьовано 7 запитів щодо  на-
дання додаткових відомостей, перевір-
ки належності осіб до громадянства та
встановлення інших відомостей.

Основною категорією справ, в яких
направлялись доручення та клопотання,
є цивільні справи про стягнення
аліментів та державного  мита  (най-
більш переважаюча), про розірвання
шлюбу, внесення змін до актових
записів  та про відшкодування шкоди.
Кількість матеріалів про надання між-
народної-правової допомоги у кримі-
нальних справах є не значною і станом
на 01.09.2013 року складає 4 доручен-
ня (Турецька Республіка -  3, ФРН  - 1).
При цьому слід зазначити, що досить
значною залишається кількість мате-
ріалів, які повертаються в суди для
доопрацювання, або в зв'язку з тим, що
матеріали взагалі не підлягали направ-
ленню компетентним судам іноземних
держав. 

Головним Управлінням юстиції у
Полтавській області вживаються заходи
для забезпечення здійснення контролю
за своєчасністю виконання доручень та
клопотань щодо  надання  міжнародної
правової  допомоги.

Систематизація законодавства

Актуальним питанням є виконання

доручень Прем'єр-Міністра України

Азарова М.Я. від 12.07.2010 р.

№ 42125/1/1-10 та Міністра юстиції

Лавриновича О.В. від 15.07.2010 р.

№ 334-32/49 по забезпеченню головних

управлінь юстиції, підвідомчих їм

органів юстиції інформаційним бюлете-

нем "Офіційний вісник України".

Так, Головним управлінням юстиції

у Полтавській області та райміськ-

управліннями юстиції області постійно

вживаються заходи щодо забезпечення

покращення стану передплати інформа-

ційного бюлетеня "Офіційний вісник

України". 

До  обласних територіальних підроз-

ділів центральних органів виконавчої

влади, державних підприємств, уста-

нов, організацій щоквартально направ-

ляються листи  щодо виконання даного

доручення Прем'єр-міністра та забез-

печенню інформаційним бюлетенем

"Офіційний вісник України" цих  під-

розділів  та  підвідомчих  їм  органів.  

Загалом станом на 01.09.2013 року

Головним управлінням юстиції у Пол-

тавській області до місцевих органів

виконавчої влади направлено 78  інфор-

маційних листів про підписку бюлетеня

"Офіційний вісник України". 

Основними причинами нездійснення

передплати є відсутність коштів, відсут-

ність у  кошторисі видатків на перед-

плату періодичних видань, обмежене

фінансування тощо.  

З метою інформування більш широ-

кого кола органів влади, підприємств,

установ, організацій, громадян інфор-

мацію про бюлетень "Офіційний вісник

України" розміщується на веб-сайтах

ГУЮ та райміськуправлінь юстиції

області.

У результаті проведеної роботи щодо

популяризації передплати бюлетеня

"Офіційний вісник України", стан забез-

печення органів  державної влади, під-

приємств, установ, організацій бюле-

тенем "Офіційний вісник України" де-

що покращився. 

На січень - вересень 2013 року по

Полтавській області було передплачено

примірників бюлетеня "Офіційний віс-

ник України":

- у журнальній формі -  3118  примір-

ників;

- зі змінами (у теках з роз'ємними зам-

ками) - 117  примірників;

- у електронній формі - 260  примір-

ників.
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Впродовж останніх років одним з

основних напрямків, спрямованих на

реалізацію Програми економічних ре-

форм Президента України, є опти-

мізація системи центральних органів

виконавчої влади. Зокрема, на вико-

нання Указу Президента України від

06.04.2011р. № 370/2011 змінено струк-

туру міністерств та їх повноваження.

Відповідні зміни відбулися як у

Міністерстві юстиції України, так і у

його територіальних органах, розши-

рилось коло функцій та повноважень, а

також на них покладено принципово

нові завдання.

Не минули реформаторських змін і

відділи державної реєстрації актів

цивільного стану, які стали одним із

структурних підрозділів реєстраційних

служб районних, міських, міськрайон-

них управлінь юстиції.

Показники роботи цих відділів у

період реформування свідчать про

стабільну та належну роботу, спрямо-

вану на забезпечення законодавства,

регулюючого їх діяльність, підвищення

рівня організаційних заходів щодо

поліпшення якості обслуговування

громадян.

35 відділами реєстрації актів цивіль-

ного стану реєстраційних служб управ-

лінь юстиції та 483 виконавчими комі-

тетами сільських, селищних рад Пол-

тавської області тільки у минулому році

зареєстровано близько 50 тисяч юри-

дичних фактів народження, смерті,

шлюбів, розірвань шлюбів та зміни

імені.

На підтвердження проведеної

державної реєстрації актів цивільного

стану видано близько 65 тисяч відповід-

них свідоцтв та понад 37 тисяч витягів з

Державного реєстру актів цивільного

стану громадян.

Разом з тим, чимало прийшлось

зробити, щоб урегулювати не тільки

деякі правові питання, які виникли в

період реорганізації, а і людські від-

носини як на місцях, так і на рівні

області, а саме неузгодженість дій між

управлінням юстиції та реєстраційною

службою щодо вирішення організацій-

ного та процесуального керівництва,

переведення спеціалістів з відділів до

реєстраційної служби, заповнення їх

вакансій, перегляд посад, порядок про-

ходження документів та інші.

Потребували вирішення також пи-

тання матеріального і організаційного

плану, пов'язаних з виготовленням но-

вих печаток, штампів, вивісок, дру-

карської продукції та інших для забез-

печення безперебійної роботи відділів

державної реєстрації актів цивільного

стану.

Були переглянуті Положення про

відділи відповідно до змін, внесених

згідно з наказом Міністерства юстиції

України від 06.07.2012 № 1018/5 до Ти-

пового положення про відділ державної

реєстрації актів цивільного стану

районного, районного у місті, міського

(міста обласного значення), міськрайон-

ного, міжрайонного управління юсти-

ції, затвердженого наказом Міністерст-

ва юстиції № 30/5 від 17.04.2002 (далі -

Типове положення).

Головним управлінням юстиції у

Полтавській області було рекомен-

довано включити до своїх Положень

функції не передбачені Типовим поло-

женням, але які виконуються та мають

суттєве значення в роботі відділів

державної реєстрації актів цивільного

стану, зокрема: 

- сприяння реалізації правової освіти

населення у забезпеченні захисту прав

людини і громадянина у визначеній

сфері діяльності;

- ведення роботи з обліку та підтримці в

контрольному стану актів законодавст-

ва, що застосовується відділом при

здійсненні покладених на нього повно-

важень;

- складання протоколів про адміністра-

тивні правопорушення згідно чинного

законодавства;

- надання правової допомоги з питань

державної реєстрації актів цивільного

стану відповідно до міжнародних угод

України;

- проведення за заявою наречених

реєстрації шлюбу в урочистій обста-

новці.

На виконання наказу Міністерства

юстиції України № 1076/5 від

11.04.2011 р. "Про підвищення ефектив-

ності роботи відділів державної реєст-

рації актів цивільного стану" (зі змі-

нами), з урахуванням доручень Прези-

дента України та Уряду щодо поліп-

шення організації надання адміністра-

тивних послуг та з метою реалізації

прав громадян щодо своєчасної та

правильної реєстрації актів цивільного

стану, переглянуто графіки роботи та

прийому громадян, якими передбачено

продовження годин прийому в один з

робочих днів тижня до 20-ї години та

прийому у суботу. Здійснення держав-

ної реєстрації смерті проводиться

щоденно, крім неділі та за гнучким

графіком у неробочі, святкові та вихідні

дні, з урахуванням забезпечення стро-

ків, встановлених законодавством, що в

значній мірі максимально наблизило їх

діяльність до забезпечення потреб

громадян, реалізації їх прав та законних

інтересів.

Певні проблеми вирішувались

стосовно матеріально-технічного забез-

печенням приміщень відділів державної

реєстрації актів цивільного стану,

робота яких пов'язана з правовим обсл-

уговуванням громадян, найбільш важ-

ливими як радісними, так і сумними

моментами їх життя.

На реалізацію доручення Прем'єр-

міністра України від 20.08.2011

№ 39859/1-11 були вжиті відповідні

заходи щодо створення належних умов

для прийому громадян у цих відділах та

зручного доступу до них громадян

похилого віку та осіб з обмеженими

фізичними можливостями, зокрема ви-

рішені питання облаштування входу до

їх приміщень пандусом та встановлення

кнопки виклику працівників.

У відділах державної реєстрації актів

цивільного стану запроваджено функ-

ціонування електронної форми попе-

реднього запису на прийом. 

На даний час, у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про адміністративні

послуги" чекаємо на приведення норма-

тивно-правових актів, які регулюють

діяльність органів державної реєстрації

актів цивільного стану, у відповідність з

цим Законом.

Особливо тривожить доля надання

послуг щодо організації та проведення

індивідуальних обрядів державної

реєстрації шлюбу та народження, обря-

дів ювілеїв весілля, заручин, які ко-

ристуються найбільшим попитом, вони

нікого не залишають байдужими, адже

обряди торкаються особистого життя

людей, впливають на їх світогляд,

етичні та естетичні смаки і пере-

конання.

У нашій області у минулому році з

Реформи органів державної реєстрації актів цивільного стану
потребують подальшого удосконалення
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7149 шлюбів, зареєстрованих у відділах

державної реєстрації актів цивільного

стану, 94% було проведено урочисто з

елементами європейського весілля та

найкращих народних традицій і звичаїв

Полтавського краю.

За останні роки чимало зроблено

щодо оновлення залів урочистих подій,

а саме в сучасному їх оздобленні з

використанням народних атрибутів та

державної символіки.

При відділах державної реєстрації

актів цивільного стану реєстраційних

служб  міських, міськрайонних  управ-

лінь юстиції до цього часу функціо-

нують лекторії та школи молодожонів, в

яких проводять бесіди психологи, лікарі

з Центру планування сім'ї, спеціалісти

управління юстиції, що сприяє підго-

товці молоді до сімейного життя. Ми

спостерігаємо, що іноді молоді люди,

які готуються побратися, не готові до

шлюбу не тільки матеріально, а і

морально, тому ці відділи незважаючи,

що відповідні функції не закріплені на

законодавчому рівні, намагаються через

такі школи, спільні заходи з соці-

альними службами сім'ї, дітей та моло-

ді, управліннями у справах сім'ї, молоді

та спорту місцевих органів виконавчої

влади допомогти їм розібратися як і для

чого починати сімейне життя, довести

до них основи шлюбно-сімейного зако-

нодавства щодо значення державної

реєстрації шлюбу, її правових наслідків,

особистих та майнових прав та

обов'язків подружжя, навчити стави-

тися до сім'ї, як до найбільшої цінності

у житті.

Звичайно, Україна розбудовується як

демократична, соціальна, правова дер-

жава, з'являються нові явища та тен-

денції, суспільство змінюється, відбу-

вається певна переорієнтація цінностей,

дещо по-іншому будуються відносини,

але хотілося б, щоб сім'я залишалася

складовою частиною держави і щоб

відділи державної реєстрації актів ци-

вільного стану були не тільки реєстра-

торами, а і надалі впливали на зміцнен-

ня сім'ї і родинних стосунків, як основи

суспільства. Хочеться сподіватися, що

на державному рівні вирішиться пи-

тання проведення урочистих реєстрацій

саме цими відділами, а не суб'єктами

господарювання, які, на наш погляд,

ставитимуть за мету прибуток, що приз-

веде до втрати значення урочистостей. 

Успішне виконання покладених зав-

дань по забезпеченню законності при

проведенні державної реєстрації актів

цивільного стану залежить від належної

організації спільної роботи відділів

державної реєстрації актів цивільного

стану та виконкомів сільських та

селищних рад.

Відповідно до статті 4 Закону Украї-

ни "Про державну реєстрацію актів

цивільного стану" (далі - Закон) останні

входять в систему органів державної

реєстрації актів цивільного стану.

Законом України "Про місцеве само-

врядування в Україні" (ст.ст. 11, 38)  їм

делеговані повноваження з питань

реєстрації актів цивільного стану, при

здійсненні яких вони підконтрольні і

підзвітні органам виконавчої влади.

Типовим положенням  та за-

твердженими на місцях положеннями

про відділ державної реєстрації актів

цивільного стану районного, міськ-

районного управління юстиції на них

покладені обов'язки по здійсненню

перевірок додержання вимог чинного

законодавства посадовими особами

виконавчих органів сільських, селищ-

них рад, які проводять державну

реєстрацію народження фізичної особи

та її походження, шлюб, смерть та

надання їм методичної допомоги,

прийняття від них звітів за встанов-

леними формами.

Крім того, відділ забезпечує виконав-

чі органи сільських, селищних рад

бланками актових записів цивільного

стану та іншою документацією, а це

книги обліку відповідних заяв, бланків

свідоцтв про державну реєстрацію актів

цивільного стану за видами реєстрації.

У даному випадку, як і раніше виникає

питання фінансування цих витрат.

Також відділ забезпечує ці органи

бланками свідоцтв про державну реєст-

рацію актів цивільного стану. 

Порядок ведення обліку і  звітності

про використання бланків свідоцтв про

державну реєстрацію актів цивільного

стану, а також їх зберігання, затвердже-

ний наказом Міністерства юстиції

України № 1578/5 від 29.10.2012 р. ,

регламентує їх отримання, викорис-

тання, облік та зберігання.

Проблемними залишаються питання

дотримання інструктивних вимог щодо

зберігання бланків свідоцтв у сільських,

селищних радах, оскільки майже в

половині з них не повністю забезпечені

умови зберігання цих документів, а

саме відсутня охорона приміщень.

На виконання постанови колегії

Головного управління юстиції з даного

питання неодноразово направлялися

листи головам районних рад та дер-

жавних адміністрацій щодо сприяння у

забезпеченні схоронності документів, в

зв'язку з чим у минулому році ще 50

сільських рад знайшли можливість

забезпечити охорону, проте відсутність

в законодавстві норми щодо мож-

ливості припинення видачі бланків, у

разі неповного дотримання вимог щодо

їх зберігання, та відсутність коштів

гальмують вирішення цієї проблеми.

Актуальним залишається питання

оснащення комп'ютерною технікою

виконавчих комітетів сільських, селищ-

них рад області, які відповідно до

Закону, а саме його частини другої стат-

ті 12, яка набуває чинності з 27 липня

цього року, повинні складати актові

записи цивільного стану в електрон-

ному вигляді. 

Нашим управлінням, починаючи з ІІ

півріччя 2012 року впроваджено постій-

ний моніторинг за станом вирішення

цього питання та вжито ряд органі-

заційних заходів. Зокрема, усіма район-

ними, міськрайонними управліннями

юстиції області проведено спільно з

районними, сільськими, селищними

радами наради з розгляду аналізу наяв-

ної комп'ютерної техніки, забезпечено

розгляд даного питання на апаратних

нарадах з головами та секретарями рад

в адміністраціях, питання щодо ви-

ділення необхідних коштів розглянуто

на сесіях сільських, селищних рад. На

даний час в області 79% з них мають

комп'ютерну техніку, яка відповідає

вимогам, визначеним Укрдержреєст-

ром, 21% - потребують її заміни.

Разом з тим, необхідність захисту

конфіденційної інформації, що містить-

ся в актових записах, потребує забезпе-

чення виконавчих органів сільських,

селищних рад електронним цифровим

підписом, встановлення відповідних

програм, їх супроводження, навчання

осіб, які проводять державну реєст-

рацію.

Потребує правового уточнення

порядок взаємодії між Пенсійним фон-

дом та органами державної реєстрації

актів цивільного стану щодо надання

відомостей про померлих осіб.

Зокрема, відповідно до абзацу 2

пункту 16 глави 5 розділу ІІІ Правил

державної реєстрації актів цивільного

стану в Україні, затверджених наказом

Міністерства юстиції України № 52/5

від 18.10.2000 р. (із змінами), у редакції

наказу Міністерства юстиції № 3307/5

від 24.12.2010 р. (далі - Правила реєст-
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25 вересня 2013 року Правові аспекти

рації) органи державної реєстрації актів

цивільного стану протягом десяти робо-

чих днів з дня державної реєстрації

смерті особи подають відповідні відо-

мості територіальним органам Пенсій-

ного фонду України.

Такі відомості, як показує практика,

подаються кожним з них до Пенсійного

фонду тричі на місяць, враховуючи, що

відділи державної реєстрації актів

цивільного стану, які  на підставі акто-

вих записів, складених у відділі, а також

поданих виконкомами сільських рад,

після закінчення звітного місяця (точна

дата не встановлена) згідно Інструкції

про ведення звітності відділами

державної реєстрації актів цивільного

стану, затвердженої наказом Мініс-

терства юстиції України 24.01.2013

№ 169/5, складають звіт за встанов-

леною формою, який  не пізніше 7-го

числа наступного за звітним місяцем

направляють до відповідного відділу

реєстраційної служби  Головного управ-

ління юстиції. Проте, Головне управ-

ління Пенсійного фонду області ставить

питання про передачу відомостей про

померлих громадян до їх територіаль-

них органів сформованих за сукупністю

відомостей за відповідний період по

району, що не передбачено Правилами

реєстрації та не відповідає встановле-

ному ними терміну подання цих відо-

мостей.

Дані пропозиції ґрунтуються на

фактах несвоєчасної подачі інформації

виконкомами сільських, селищних рад,

що призводить до зловживань в частині

отримання пенсії після смерті пенсіо-

нерів, особливо по банківських картко-

вих рахунках.

Разом з тим, маємо надію, що здійс-

нення намічених перетворень  в органах

юстиції допоможе плідно працювати на

благо людей та захист інтересів

України.

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 

Кількість померлих за січень-серпень
2013 року на 6793  перевищує кількість
народжених,  що  становить  58%  (за
січень-серпень 2012 року - 60,2%). 

Відсоток розірвань шлюбів за січень-
серпень 2013 року у співвідношенні до
шлюбів складає 17% (за січень-серпень
2012 року відповідно -  22,2 %), що на
5,2 % менше, ніж за аналогічний період
минулого року.

Перевірено достовірність 896 доку-
ментів про державну реєстрацію актів
цивільного стану для подальшого
використання в іноземних державах.

Щодо стану готовності виконавчих
органів с/с рад до реалізації  ч.2 ст. 12
ЗУ "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану" (з 27.07.2013 р.)

Станом на 01.09.2013 р.  із 483
комп'ютерів виконавчих органів с/с рад
області 477 мають потрібні технічні
характеристики, що становить 99%,
потребують заміни 6 одиниця техніки
(1,0%).

Разом з тим, одночасно наявні всі
необхідні вимоги (комп'ютер, Інтернет,
електронний цифровий підпис) у 395
виконавчих комітетах сільських рад
області, що становить 82% від їх
загальної кількості.

Щодо стану внесення до Реєстру
архівних а/з за 1996-2008 р.р. (термін
до 15.01.2015) роки та 1949-1945 роки
(термін до 15.10.2016 р.)

Станом на 01.09.2013 р. відділами

ДРАЦС області внесено до Державного
реєстру 613 837 актових записів за
1996-2008 роки, що становить 77% від
їх загальної кількості (792 947).

На даний час 16-ма відділами ДРАЦС
завершено роботу по внесенню до

Реєстру актових записів за 1996-2008

роки та розпочато внесення архівного
фонду з 1949 по 1945 роки.

Станом на 01.09.2013 внесено 41 782
а/з за цей період, що становить 9% від їх
загальної кількості (445 970).

Запис на прийом 
через веб-сайт ГУЮ

У минулому році Головним управлін-
ням юстиції запроваджено електронну
форму попереднього запису громадян
на прийом до відділів державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційних служб управлінь юстиції
області через офіційний веб-сайт, яка
функціонує з 01 жовтня 2012 року.

З часу впровадження даної послуги
нею скористались 117 громадян, з них
132 - у 2013 році.  

Державна реєстрація актів цивільного стану:

Вид державної реєстрації  Січень-серпень    Січень-серпень         +/- +/-
актів цивільного стану         2012 рік                  2013 рік                              %

1 3 2 4 5

народження 9427           9396 -31 -0,3
смерть 16441 16189     -252 -1,5
шлюб 5954 5915 -39 -0,6
розірвання шлюбу 1370 996 -374 -27,3
УСЬОГО 33192 32496 -696 -2,1

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

працівники відділу


