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Оптимізація системи
центральних органів виконавчої влади

Начальник
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Т.М. Колотілова
Один з основних напрямів реалізації
Програми економічних реформ Президента України є оптимізація системи
центральних органів виконавчої влади.
З метою реалізації даної Програми
Президентом України видано Указ вiд
06.04.2011 "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади", змінено структуру Міністерств
та їх повноваження. Прийняття даного
наказу відобразилося на повноваженнях Міністерства юстиції України та
його територіальних органів. Про
новації
редакція “ПВ” попросила
розповісти начальника Головного
управління юстиції у Полтавській
області Колотілову Тетяну Михайлівну.
Колотілова Т.М.: Згідно Указу Президента на Міністерство юстиції покладені додаткові функції як центрального
засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису та формування політики з питань банкрутства.
Мін'юст України є також головним
органом у системі центральних органів
виконавчої влади з формування та
забезпечення реалізації державної правової політики, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері
архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у
сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних
даних, у сфері організації примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного
стану, з питань державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та
інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності. Відповідно
до Указу Президента затверджено нові
положення про Міністерство юстиції
України та його територіальні органи.
З нормативно-правових актів, які
прийняті останнім часом та стосуються
діяльності головних управлінь юстиції,
вбачається, що в найближчий час
структура головних управлінь юстиції
буде складатися з наступних підрозділів: управління державної реєстраційної служби, на яке будуть покладатись
функції: державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно,
легалізації об'єднань громадян та державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; управління державної виконавчої служби; відділи нотаріату, реєстрації нормативно-правових актів та
друкованих засобів масової інформації,
представництва інтересів держави в
судах України, правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства, підрозділ з питань, необхідних
для здійснення процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та інші.
Слід зупинитись на реалізації повноважень з питань банкрутства та надати
деякі роз'яснення. Відповідно до Положення про Міністерство юстиції
України, Міністерство юстиції визначено головним органом у системі
органів виконавчої влади з формування
та забезпечення реалізації державної
політики з питань банкрутства і вказаним Положенням на нього покладено
повноваження державного орану з
питань банкрутства, визначені Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом".
Кор.: Тетяно Михайлівно, що таке
Державна реєстраційна служба
України та які її функції?
Колотілова Т.М.: Державна реєстраційна служба України є центральним
органом виконавчої влади (утворено у
зв'язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України
від 9 грудня 2010 року) діяльність якого
спрямовується і координується Кабі-

нетом Міністрів України через Міністра
юстиції України та входить до системи
органів виконавчої влади.
Повноваження:
- державної реєстрації актів цивільного
стану,
- державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно,
- державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців,
- реєстрації (легалізації) об'єднань
громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загально-обов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена
законами, статуту територіальної
громади міста Києва,
- реєстрації друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств
як суб'єктів інформаційної діяльності.
Кор.: Тетяно Михайлівно, скажіть
будь-ласка, а на кого покладено
функції Державної реєстраційної
служби України на місцевому рівні?
Колотілова Т.М.: Укрдержреєстр
здійснює свої повноваження через
структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі,
а також районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення),
міськрайонних, міжрайонних управлінь
юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру.
Так, Міністерством юстиції у вересні 2011 року затверджено нову структуру територіальних органів юстиції,
яка передбачає створення окремих
структурних підрозділів, що забезпечуватимуть реалізацію повноважень
Укрдержреєстру, у складі Головних
управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі
та районних, міських, міськрайонних
управлінь юстиції.
Такими підрозділами є відповідні
реєстраційні служби до складу яких
належатимуть відділи, сектори та
спеціалісти з питань:
1) державної реєстрації актів цивільного стану;
2) легалізації об'єднань громадян, інших громадських формувань;
3) державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
Кор.: Тетяно Михайлівно, з якою
метою буде вестися даний реєстр,
хто є його держателем?
Колотілова Т.М.: 30 січня 2012 року
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опублікований у офіційному видання
Міністерства юстиції України бюлетені "Офіційний вісник України"
наказ Міністерства юстиції України від
11.01.2012 № 39/5 "Про затвердження
Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, які вчинили корупційні
правопорушення".
Реєстр - це електронна база даних, яка
містить відомості про осіб, які вчинили
корупційні правопорушення.
Реєстр ведеться з метою:
- забезпечення єдиного обліку осіб, які
вчинили корупційні правопорушення;
- забезпечення в установленому
порядку проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із
виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування;
- аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з
метою визначення сфер державної
політики та посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, з найбільшими корупційними ризиками.
Держателем Реєстру є Міністерство
юстиції України, яке розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні
рекомендації щодо його ведення,
здійснює безпосередній контроль за її
створенням та за дотриманням вимог
Положення.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а хто є
реєстратором Реєстру, які повноваження мають Головні управління
юстиції щодо ведення даного
Реєстру?
Колотілова Т.М.: Реєстраторами
Реєстру (далі - Реєстратор) є:
- Держатель через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, який вносить або вилучає відомості про особу,
яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення;
- Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління
юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, які вносять або вилучають
відомості про особу, яку притягнуто до
дисциплінарної відповідальності за
корупційне правопорушення. Реєстратори вносять або вилучають в установленому порядку відомості про осіб,
які вчинили корупційні правопорушення, надають інформаційні довідки
щодо наявності відомостей про осіб у
Реєстрі та виконують інші функції,
передбачені цим Положенням.
Реєстр ведеться державною мовою.
Реєстратори забезпечують відповід-
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ність відомостей, що вносяться до
Реєстру, даним документів, на підставі
яких здійснюється їх внесення.
Право доступу до інформації, яка
міститься у Реєстрі, мають Держатель
через Департамент антикорупційного
законодавства та законодавства про
правосуддя,
Головне
управління
юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі через спеціалістів
з питань запобігання та виявлення
корупції.
Кор.: Тетяно Михайлівно, як можна
отримати інформацію з Реєстру?
Колотілова Т.М.: Відомості з Реєстру
надаються у вигляді витягу з Реєстру та
інформаційної довідки.
Витяг з Реєстру - документ, який
свідчить про внесення відомостей про
особу до Реєстру або про відсутність
відомостей про таку особу в Реєстрі.
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління
юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі надають безоплатно витяг
з Реєстру протягом семи робочих днів
на підставі письмового запиту про
видачу витягу з Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні, до
якого додається ксерокопія паспорта
особи, що перевіряється:
- державних органів, органів місцевого
самоврядування з метою проведення
спеціальної перевірки відомостей про
осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
- правоохоронних органів - у разі
необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або
адміністративного провадження.
Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи можуть відмовити у наданні відомостей з такого реєстру?
Колотілова Т.М.: Реєстратор відмовляє
у наданні витягу з Реєстру в строки,
встановлені для надання витягу, у разі
відсутності у запитувача підстав в
отриманні запитуваної інформації або
якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 3.5 цього розділу.
Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими
словами та іншими, не обумовленими в
них виправленнями, заповнені олівцем,
а також із пошкодженнями, які не дають
змоги однозначно тлумачити їх зміст.
Витяг надається на бланках Головного
управління юстиції Міністерства юс-
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тиції України в Автономній Республіці
Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі в
одному примірнику та скріплюється
підписом керівника відповідного управління юстиції.
Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем
(уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний
запис у журналі видачі витягів з
Реєстру.
Інформаційна довідка з Реєстру - це
документ, який безоплатно надається
Реєстратором за зверненням фізичної
особи (уповноваженої нею особи) на
отримання відомостей про себе з
Реєстру та свідчить про наявність або
відсутність відомостей про таку особу в
Реєстрі.
У довідці зазначаються:
- відомості про особу, яку притягнуто
до відповідальності за вчинення
корупційного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності
останнього), місце народження, число,
місяць, рік народження, серія та номер
паспорта);
- дата набрання законної сили судовим
рішенням про притягнення особи до
відповідальності за корупційне правопорушення та/або цивільно-правової
відповідальності;
- дата, номер судового рішення, номер
судової справи, найменування суду,
який ухвалив (постановив) судове
рішення про притягнення особи до
відповідальності за корупційне правопорушення;
- реквізити наказу про накладання
дисциплінарного стягнення;
- відмітка про відсутність у Реєстрі
відомостей, зазначених у запиті.
Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі
протягом п'яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають
бути обов'язково вказані дані, необхідні
для пошуку інформації відповідно до
пункту 3.5 цього розділу.
Довідка з Реєстру видається на
бланку Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі за умови пред'явлення посвідчення особи особисто
фізичній особі або уповноваженій нею
особі та довіреності на представлення
інтересів (для уповноваженої нею
особи), про що робиться відповідний
запис у журналі видачі інформаційних
довідок.
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Особливості вступу до вищих навчальних закладів у 2012 році
Цього року знову вступати до вищих
навчальних закладів зможуть лише ті,
хто здав тести Зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО). З 1 січня
регіональні центри оцінювання якості
освіти приступили до реєстрації
абітурієнтів 2012 року.
Для вступу до вищого навчального
закладу у 2012 році, абітурієнту потрібно буде подати до приймальної комісії
вузу сертифікати ЗНО з трьох предметів. Вступники мають право подавати
сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання, виданий у 2012 році, або
сертифікати чи їх дублікати за 2008, або
2009, або 2010, або 2011 рік. При цьому
до участі в конкурсному відборі допускатимуться особи, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з результатами не нижче ніж 124
бали з непрофільних конкурсних предметів та не нижче ніж 140 балів з профільних конкурсних предметів. За правилами одна людина може здавати
тестування максимум по чотирьох
предметах. Обов'язковий предмет один
- українська мова та література, інші на
вибір. Перелік конкурсних предметів,
результати ЗНО, які потрібні для вступу
на конкретний факультет і спеціальність, є в правилах прийому у ВНЗ на
2012 рік. Не пізніше 20 лютого потрібно
відправити поштою на адресу регіонального Центру оцінювання якості освіти документи для реєстрації на тестування. Фахівці Українського центру
оцінювання якості освіти радять пересилати документи цінним листом з
описом вкладення.
Як і у минулому році, до балів ЗНО
додаватиметься середній бал шкільного
атестату перерахований за 200-бальною
шкалою, а також додаткові бали за
особливі успіхи у навчанні та за закінчення факультетів довузівської підготовки.
Відтак, призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Малої академії наук нараховуватиметься від 30 до 50 балів. (Особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50
балів, IІ ступеня, - 40 балів, IІІ ступеня,
- 30 балів).
Також, до 20 балів може бути нараховано особам, які закінчили факультети довузівської підготовки при вступі
на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки.
Крім того, зберігається право вступу
за результатами вступних екзаменів для
осіб, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році або раніше, для
осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, дітиінваліди) та для громадян, які будуть
звільнені зі строкової військової служби
в 2012 році.
Право брати участь у конкурсі за

результатами зовнішнього незалежного
оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі за їх
вибором мають громадяни України, які
в рік вступу здобули повну загальну
середню освіту за кордоном.
Вищий навчальний заклад на окремі
напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх
предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.
Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає
до участі у конкурсному відборі для
вступу на навчання вступника, який
подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів
якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального
закладу, нижче 124 балів, за умови,
якщо кількість балів з профільного
загальноосвітнього предмета, зазначена
у сертифікаті, становить не нижче 170
балів.
За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу
особи, яким Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" надане таке право.
Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" надане
таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, а також особи
з їх числа віком від 18 до 23 років
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 №226 "Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";
- інваліди I та II груп та діти-інваліди
віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до
Закону України " Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні";
- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" надане
таке право;
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про підвищення престижності
шахтарської праці" надане таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали
інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за
гірничими спеціальностями відповідно
до Указу Президента України від
19.05.99 № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими
спеціальностями і чиї батьки загинули

або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах";
- діти військовослужбовців Збройних
Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних
органів, які загинули під час виконання
службових обов'язків, відповідно до
Указу
Президента
України
від
21.02.2002 №157 "Про додаткові заходи
щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді";
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок
аварії на орендному підприємстві
"Шахта імені О.Ф. Засядька" (постанова
Кабінету Міністрів України від
09.01.2008 № 6).
Прийом заяв та документів від
вступників на навчання на основі
базової або повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання розпочнеться 2 липня.
Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі (згідно
Порядку подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 12.10.2011 № 1179)
не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше
ніж на три напрями (спеціальності) у
кожному з них.
Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за
державним замовленням на умовах
цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення,
видане відповідними органами освіти
Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти
районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій),
а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
Відповідно до пунктів 5.3 - 5.5 розділу
V Умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від
12.10.2011 № 1179 прийом документів
від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої
освіти закінчується 31 липня, крім
прийому документів від осіб, які
вступають на основі повної загальної
середньої освіти і мають складати
вступні екзамени у вищих навчальних
закладах та осіб, які для вступу на
навчання мають проходити творчі
конкурси у вищих навчальних закладах.
Прийом заяв та документів від осіб, які
вступають на навчання на основі
базової загальної середньої освіти,
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закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31
липня.
Строки прийому заяв та документів
на навчання без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна,
екстернат) визначаються правилами
прийому до вищого навчального
закладу і становлять не більше 30 днів.
Зарахування проводиться не пізніше
ніж через 15 днів після завершення
прийому заяв та документів, протягом
яких проводиться конкурсний відбір.
Право на першочергове зарахування
до вищих навчальних закладів мають:
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про охорону дитинства" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей" надане таке право при вступі до
вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;
- особи, яким відповідно до Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке
право;
- особи, які проживають на території
насе-леного пункту, якому відповідно
до Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" надано
статус гірського;
- особи, яким відповідно до Указу

Президента України від 21.02.2002
№157 "Про додаткові заходи щодо
посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке
право;
- особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 12.09.2007
№ 849 "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня
2007 року” "Про основні напрями
фінансового забезпечення заходів щодо
підвищення життєвого рівня населення
у 2008 році" надане таке право;
- випускники старшої школи (повна
загальна середня освіта), нагороджені
золотою або срібною медаллю, при
вступі на основі повної загальної
середньої освіти;
- випускники основної школи, які
мають свідоцтво про базову загальну
середню освіту з відзнакою (при вступі
на навчання на основі базової загальної
середньої освіти);
- вступники, яким це право визначено
правилами прийому до вищого навчального закладу.
Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальних
комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій
списку. Ці списки оновлюються при
внесенні змін протягом строку про-

ведення конкурсного відбору.
Рейтинговий список вступників, які
вступають на основі повної та базової
загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування,
оприлюднюється 1 серпня не пізніше 12
години.
Зарахування вступників здійснюється
на основі базової та повної загальної
середньої освіти на денну форму навчання:
- за державним замовленням не пізніше
11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб
- після зарахування на місця
державного замовлення відповідного
напряму (спеціальності), але не пізніше
25 серпня.
Для забезпечення відкритості та
прозорості при проведенні прийому до
вищих навчальних закладів на засіданні
приймальної комісії мають право бути
присутніми представники засобів
масової інформації та спостерігачі
громадських організацій, яким таке
право надано Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України.
Головний спеціаліст
відділу правової роботи,
правової освіти та державної
реєстрації НПА
ГУЮ у Полтавській області
Л.С. Єлізарова

Основні строки проведення вступної кампанії
№ з/п

Етап вступної кампанії

2012 рік

1.

Початок прийому документів до вищих навчальних закладів

2 липня

2.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають
проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах

17 липня

3.

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів
(можуть проводитись у декілька сесій)

10 - 31 липня

4.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний
заклад

20 липня

5.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21 - 31 липня

6.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають
вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня

7.

Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників

1 серпня

8.

Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників

5 серпня

9.

Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників

8 серпня

10.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 11 серпня

11.

Терміни зарахування вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб - після зарахування
на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки

(спеціальності)
не пізніше 25 серпня

25 січня 2012 року

Про права людини

Забезпечення прав і свобод людини
і громадянина в Україні
шляхом регулювання розгляду
звернень громадян
Право громадян на звернення гарантується ст. 40 Конституції України, в якій визначено, що громадяни України мають право
звертатися до органів державної влади та
місцевого самоврядування, та встановлено
обов'язок органів влади та посадових осіб
розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.
Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією
із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Звернення
громадян є однією із форм участі населення
в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю
активного впливу громадянина на діяльність
органів державної влади та місцевого
самоврядування. Сьогодні цей аспект вимагає якісно нового підходу до розкриття
потенціалу волевиявлення людей в процесі
формування та реалізації державної політики.
Звернення громадян - це спосіб відновлення порушеного права громадянина через
подання до органів державної влади скарг,
заяв і клопотань. У такому розумінні це
механізм виконання соціальних обов'язків
публічної влади.
Досвід показує, що громадяни України
активно користуються своїм правом на
звернення. Так, наприклад, протягом 9
місяців 2011 року до органів юстиції Полтавської області із письмовими зверненнями
та на особистий прийом до керівництва
звернулося 1342 громадянина.
Усвідомлення ролі звернень громадян для
розбудови демократії, правового, громадянського суспільства стало поштовхом для
прийняття у 1996 році Закону України "Про
звернення громадян". Цим Законом визначені вимоги до оформлення звернень,
порядку їх прийняття й розгляду посадовими особами, встановлюється заборона
переслідування громадян за звернення та
заборона розголошення відомостей, що
містяться у зверненнях.
Організація роботи зі зверненнями
громадян є одним із пріоритетних напрямів
діяльності всіх без винятку органів державної влади та місцевого самоврядування в
Україні.
Указом Президента України від 07.02.2008
№109/2008 "Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування" визначено перелік
найбільш актуальних проблем, які існують
сьогодні у згаданій сфері. До них віднесено:
- надання необґрунтованих відповідей громадянам; порушення строків відповідей;
- безпідставна передача звернень іншим
органам; практика визнання скарг громадян
необґрунтованими без надання роз'яснень;
- незабезпечення умов для присутності
громадян при розгляді їхніх звернень;
- прояви упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;
- недостатня увага до вирішення проблем, з
якими звертаються ветерани війни та праці,
інваліди, та інші громадяни, які потребують
соціального захисту та підтримки;
- необхідність посилення контролю за орга-

нізацією роботи посадових та службових
осіб зі зверненнями громадян.
Направити звернення на ім’я Президента
України можна за адресою: м. Київ, вул.
Банкова 11, телефон 0-44- 255-71-24, Email: mtm@apu.gov.ua
Важливим механізмом реалізації прав
громадян на звернення є інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (омбудсмена), який уособлює
парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і
громадянина. Згідно із ст.55 Конституції
України "кожен має право звертатися за
захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини".
Відповідно до ст.16 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини" Уповноважений здійснює
свою діяльність на підставі відомостей про
порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує зі звернень громадян
України, іноземців, осіб без громадянства.
Такі звернення приймаються та розглядаються Уповноваженим відповідно до
Закону України "Про звернення громадян".
Звернення подаються Уповноваженому в
письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і
громадянина (за наявності виняткових
обставин - протягом двох років). При розгляді звернення Уповноважений відкриває
провадження у справі про порушення прав і
свобод людини і громадянина; роз'яснює
заходи, що їх має вжити особа, яка подала
звернення; направляє звернення у державний орган, до компетенції якого належить
розгляд справи, та контролює розгляд цього
звернення; у разі відмови в розгляді звернення Уповноважений має дати вмотивовану відповідь.
Звернення на ім’я Уповноваженого з прав
людини необхідно надсилати за адресою:
м.Київ, вул.Інститутська, 21/8, телефон 044-253-22-03, телефон "гарячої лінії" 0-44253-7589, E-mail: omb@ombudsman.gov.ua
У сучасних умовах формування інформаційного суспільства важливим напрямом
посилення ефективності роботи зі зверненнями громадян вбачаються заходи у рамках
розвитку електронного уряду. Поширеною
світовою практикою стало визнання за зверненнями, переданими через електронні системи зв'язку, певної юридичної сили. Запроваджена та ефективно функціонує Урядова
телефона "гаряча лінія". Безкоштовно зателефонувавши за номером 0 800 507 309 кожна особа має можливість повідомити проблемні питання, пов’язані із діяльністю
органів державної влади та протягом 15 днів
отримати відповідь та вирішити проблему.
Хоча в Україні у цілому сформовано законодавчу базу для роботи зі зверненнями
громадян, а органами державної влади всіх
рівнів здійснюється забезпечення даної
функціональної сфери, нормативно-правові
й організаційні засади цієї діяльності
потребують подальшого вдосконалення.
Відділ організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
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Недоторканість сфери
особистого життя особи
Відповідно до ст.12 Загальної декларації прав людини - "Ніхто не може
зазнавати безпідставного втручання у
його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або
таких посягань".
Конституція оголошує недопустимим
втручання в особисте і сімейне життя
людини. "Ніхто не може зазнавати
втручання в його особисте і сімейне
життя, окрім випадків, передбачених
Конституцією.
Нещодавно прийнятий закон "Про
доступ до публічної інформації" ст..10
"Доступ до інформації про особу"
якого дає можливість зрозуміти, які
особисті дані збираються і обробляються, чому це відбувається, які
права вони мають, щоб захистити себе.
Вони також повинні бути інформовані
про ризики, пов'язані з незаконною та
неправильною обробкою їх особистих
даних.
Кожний громадянин має право
знайомитися в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною
або іншою захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий
захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів
своєї сім'ї та права вимагати вилучення
будь-якої інформації, а також право на
відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації."
Інформація про фізичну особу
(персональні дані) - відомості чи
сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може
бути конкретно ідентифікована.
Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу
без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту
та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу
належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а
також адреса, дата і місце народження.
Кожна особа має право: знати у період
збирання інформації, але до початку її
використання, які відомості про неї та
з якою метою збираються, як, ким і з
якою метою вони використовуються,
передаються чи поширюються, крім
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випадків, встановлених законом;
доступу до інформації про неї,
яка збирається та зберігається;
вимагати виправлення неточної,
неповної, застарілої інформації
про себе, знищення інформації
про себе, збирання, використання
чи зберігання якої здійснюється з
порушенням вимог закону; на
ознайомлення за рішенням суду з
інформацією про інших осіб,
якщо це необхідно для реалізації
та захисту прав та законних
інтересів; на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації
про цю особу з порушенням
вимог, визначених законом.
Обсяг інформації про особу, що
збирається, зберігається і використовується розпорядниками
інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у
спосіб, визначений законом.
Розпорядники інформації, які
володіють інформацією про особу, зобов'язані: надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується,
крім випадків, передбачених
законом; використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; вживати заходів
щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; виправляти неточну та
застарілу інформацію про особу
самостійно або на вимогу осіб,
яких вона стосується.
Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше,
ніж це необхідно для досягнення
мети, задля якої ця інформація
збиралася. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання,
використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути
оскаржені.
Посадові та службові особи не
підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що
стосуються серйозної загрози
здоров'ю чи безпеці громадян,
довкіллю, якщо особа при цьому
керувалася добрими намірами та
мала обґрунтоване переконання,
що інформація є достовірною, а
також містить докази правопорушення або стосується істотної
загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.
Провідний спеціаліст
Г.І. Коновод

Офіційному виданню Міністерства юстиції бюлетеню "Офіційний вісник України"
в січні 2012 року виповнюється 15 років
Як відомо, Конституцією України кожному
гарантується право знати свої права і обов'язки.
Відповідно до статті 57 Конституції України закони
та інші нормативно-правові акти, що визначають
права і обов'язки громадян, мають бути доведені до
відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що
визначають права і обов'язки громадян, не доведені
до відома населення у порядку, встановленому
законом, є нечинними.
Цією статтею Конституції України вперше
закріплено важливий обов'язок держави щодо
забезпечення доведення законів та інших
нормативно-правових актів, що визначають права і
обов'язки громадян, до відома населення. Це
свідчить про те, що держава справді прагне і готова
забезпечувати ці права, а не тільки проголошувати
їх.
Міністерство юстиції, як центральний орган
виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної правової політики, свою
діяльність стосовно забезпечення гласності та
відкритості правової інформації спрямовує насамперед на створення громадянам реальних можливостей реалізації положень статті 57 Конституції
України, яка гарантує право кожному знати свої
права і обов'язки.
Міністерством юстиції на виконання Конституції
України та завдань, покладених на Міністерство,
видаються офіційні збірники актів законодавства та
кодекси України, ведеться Єдиний державний реєстр
нормативно-правових актів, надається інформація з
його бази даних, здійснюється робота із систематизації законодавства, на офіційному веб-сайті
Міністерства висвітлюється діяльність Міністерства
юстиції, щодня розміщується інформація про
набрання чинності нормативно-правовими актами,
включеними до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, щомісяця - про включення до
реєстру міжнародних договорів.
"Офіційний вісник України" видається Міністерством юстиції та державним підприємством
"Українська правова ін-формація" Міністерства
юстиції відповідно до Указу Президента України від
13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування
актів законодавства в інформаційному бюлетені
"Офіційний вісник України".
Бюлетень видається з метою опера-тивного і
повного забезпечення правовою інформацією
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
доведення актів законодавства України до відома
громадян.
Згідно з Указом Президента України від 13 грудня
1996 року № 1207 "Офіційний вісник України" є
офіційним виданням, у якому публікуються державною мовою всі поточні нормативно-правові акти,
які надійшли до Мін'юсту. Це закони України,
постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення
і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативноправові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, інших органів, а також міжнародні договори
України, які набрали чинності.
Указом Президента України від 10 червня 1997 року
№ 503 "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності" "Офіційному віснику України" надано статус
офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України. На обкладинці бюлетеня зазначається дата виходу його в світ, за якою визначається
дата набрання чинності нормативно-правовими
актами.
У "Офіційному віснику України" публікуються:
- відповідно до статті 53 Закону України "Про
Кабінет Міністрів України" - усі постанови Кабінету
Міністрів України;
- відповідно до статті 21 Закону України "Про
міжнародні договори України" - чинні міжнародні
договори України;
- відповідно до статті 15 Закону України "Про

центральні органи виконавчої влади" - накази
міністерств норматив-ноправового змісту;
- відповідно до статті 171 Кодексу адміністративного
судочинства України - оголошення про відкриття
провадження в адміністративних справах щодо
оскарження нормативно-правових актів та резолютивні частини постанов суду про визнання
нормативно-правового акта незаконним або таким,
що не відповідає правовому акту вищої юридичної
сили, і про визнання його нечинним;
- відповідно до статті 12 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" - усі регуляторні акти, прийняті
Верховною Радою України, Президентом України,
Кабінетом Міністрів України, Національним банком
України, Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення, іншими державними
органами, центральними органами виконавчої влади, державними спеціалізованими установами та
організаціями, некомерційними самоврядними організаціями, які здійснюють керівництво та управління
окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також їх посадовими особами;
- відповідно до статті 67 Закону України "Про
Конституційний Cуд України" та статті 2 Указу
Президента України від 11 грудня 2002 року № 1150
"Про забезпечення діяльності Конституційного Суду
України" - рішення і висновки Конституційного
Суду України разом з окремими думками суддів
Конституційного Суду України.
Нормативно-правові акти, опубліковані в неофіційних виданнях, мають інформаційний характер і
не можуть бути використані для офіційного застосування.
Відповідно до рішення колегії Міністерства юстиції
України від 29 квітня 2004 року № 8 в
інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" публікуються рішення Європейського суду з
прав людини.
Офіційне оприлюднення нормативно-правових
актів здійснюється після включення їх до Єдиного
державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.
"Офіційний вісник України" є єдиним офіційним
друкованим виданням, у якому опубліковуються всі
нормативно-правові акти, у тому числі акти центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в
Міністерстві юстиції.
Усі нормативно-правові акти, оголошення про
відкриття провадження та резолютивні частини
постанов суду публікуються в "Офіційному віснику
України" безоплатно для суб'єктів нормотворення.
Основними передплатниками бюлетеня
"Офіційний вісник України" є органи юстиції,
міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, їх територіальні органи, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні державні адміністрації, підпорядковані їм підприємства, установи і
організації, бібліотеки, навчальні та наукові заклади, юридичні особи та громадяни.
10 років - з 1997 року по 2006 рік - бюлетень
виходив у світ щотижня.
Для оперативнішого доведення нормативноправових актів до громадян та юридичних осіб з
січня 2007 року "Офіційний вісник України" видається двічі на тиждень, що забезпечує офіційне
оприлюднення нормативно-правових актів у найкоротший строк після їх прийняття у встановленому
порядку і підписання.
З 23 лютого 2009 року разом із Секретаріатом
Кабінету Міністрів України розроблено механізм та
здійснюється першочергове опублікування в "Офіційному віснику України" актів Кабінету Міністрів
України. Зазначений механізм дає змогу здійснювати
офіційне опублікування цих актів протягом 3-7 днів
після їх надходження до Міністерства юстиції.
У 2010 році Міністерством юстиції започатковано
вихід спеціальних (термінових) випусків "Офіційного вісника України" наступного дня після
отримання актів законодавства.
Для зручності користування в "Офіційному віснику
України" двічі на рік друкуються хронологічні покажчики до актів, опублікованих у віснику, а також

25 січня 2012 року
один раз на рік - алфавітно-предметний покажчик.
Відповідно до статті 3 Указу Президента
України від 13 грудня 1996 року № 1207
центральні та місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування зобов'язані
вжити заходів для забезпечення підвідомчих їм
підприємств,
установ
та
організацій
інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник
України".
Дорученням Прем'єр-міністра України
Азарова М.Я. від 12.07.2010 № 42125/1/1-10
зобов'язано міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, Київську та Севастопольську
міські державні адміністрації вжити заходів для
забезпечення відповідних органів державної
влади, підприємств, установ та організацій
"Офіційним вісником України".
З 2003 року Міністерством юстиції у співпраці з Українським інформаційно-правовим
центром запроваджено централізовану систему
обліку та підтримки нормативно-правових актів
у контрольному стані шляхом випуску у світ
офіційного періодичного друкованого видання у
теках з роз'ємними замками "Офіційний вісник
України. Із змінами".
Тека (тверда обкладинка) розрахована на два чи
три номери бюлетеня. Перший з цих номерів
надсилається передплатникам у теці, а наступні
- у конвертах. До кожного номера бюлетеня додається комплект "Зміни", у якому знаходяться
аркуші, які містять нову редакцію частин актів
чи доповнення до актів, які були надруковані у
попередніх номерах бюлетеня. Підтримання у
контрольному стані проводиться шляхом заміни
або вставки окремих аркушів з новими редакціями актів.
За 15 років в "Офіційному віснику України"
оприлюднено близько 45000 актів законодавства, із них 13 кодексів, 3600 законів України,
3200 указів Президента України, 90 розпоряджень Президента України, 14500 постанов
Кабінету Міністрів України, 2000 розпоряджень
Кабінету Міністрів України, 280 актів Конституційного Суду України, 2900 міжнародних
договорів, 16400 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України, 740 рішень Європейського суду з прав людини, 75 регуляторних
актів, що не підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України, 850 оголошень
про відкриття проваджень в адміністративній
справі щодо оскарження нормативно-правового
акта та 8 резолютивних частин постанов суду
про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили.
Зазначене видання необхідне у роботі
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, підпорядкованих підприємств, установ та організацій,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міністерств, республіканських комітетів та
інших державних органів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних
адміністрацій, їх відділів та управлінь, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування,
інших державних органів та установ, зокрема
тих, що займаються розробкою проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів, підготовкою та поданням нормативноправових актів до Міністерства юстиції або його
територіальних управлінь на державну
реєстрацію, а також судів, правоохоронних органів, працівників юридичних служб, органів та
установ юстиції, підприємств, установ та організацій, учених-правознавців.
Видання бюлетеня "Офіційний вісник України" сприяє доведенню до відома громадян і
юридичних осіб законів та інших нормативноправових актів, що визначають права та обов'язки громадян, забезпечує доступ до офіційних
джерел правової інформації.
Відділ судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя
та систематизації законодавства
ГУЮ у Полтавській області
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Захист прав та інтересів людини
у виконавчому провадженні
Примусове виконання рішень в Україні
покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів
Міністерства юстиції України.
Закон України "Про виконавче провадження" визначає хто є учасниками виконавчого
провадження та особами, які можуть залучатися до проведення виконавчих дій.
Державний виконавець зобов'язаний
використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб. Державний виконавець роз'яснює особам, які беруть
участь у виконавчому провадженні або
залучаються до проведення виконавчих дій,
їхні права згідно з вимогами Закону України "Про виконавче провадження". Рішення,
дії або бездіяльність державного виконавця
можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче
провадження".
Відповідно до ст. 55 Конституції України
права і свободи людини і громадянина
захищаються судом. Кожному гарантується
право на оскарження у суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Ст. 40 Конституції України передбачає
право громадян направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення або
особисто звертатися до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, які
є зобов'язаними розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений
законом строк.
Державний виконавець є представником
влади і здійснює примусове виконання
судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових
осіб), виконання котрих покладається на
державну виконавчу службу, у порядку,
передбаченому законом.
Ст. 7 Закону України "Про державну
виконавчу службу" встановлює обов'язок
державного виконавця сумлінно виконувати службові обов'язки, не допускати в
своїй діяльності порушення прав громадян
та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України.
Із метою захисту прав громадян і
юридичних осіб у виконавчому провадженні
сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися із матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати
додаткові матеріали, заявляти клопотання,
брати участь у провадженні виконавчих дій,
давати усні і письмові пояснення у процесі
виконавчих дій, висловлювати свої доводи,
міркування з усіх питань, що виникають у
ході виконавчого провадження, у тому числі
при проведенні експертизи, заперечувати
проти клопотань, доводів та міркувань
інших учасників виконавчого провадження,
заявляти відводи у випадках, передбачених
цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця із питань
виконавчого провадження та користуватися
іншими правами, які надаються цим
Законом.
Окрім зазначеного, з метою захисту прав
сторін виконавчого провадження
ст. 82
Закону України "Про виконавче провадження" окремо передбачає, що рішення, дії або
бездіяльність державного виконавця та
інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого
провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або
до керівника відповідного органу державної

виконавчої служби вищого рівня чи до суду.
Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому
порядку.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець.
Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до
вищестоящого органу державної виконавчої
служби.
Департамент державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України
розглядає виключно скарги на рішення, дії
чи бездіяльність начальників управлінь
державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі.
Рішення, дії чи бездіяльність державного
виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання
судового рішення можуть бути оскаржені
сторонами до суду, який видав виконавчий
документ, а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до
відповідного адміністративного суду в
порядку, передбаченому Законом України
"Про виконавче провадження".
У ст. 82 Закону України "Про виконавче
провадження" йдеться про судовий захист
прав сторін виконавчого провадження при
здійсненні виконавчих дій, котрі є реалізацією закріпленого ст. 55 Конституції України положення про гарантію кожному
судового захисту його прав і свобод, про
можливість оскарження до суду рішень, дій
чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Суд розглядає скарги на постанови
державного виконавця, перевіряючи їх відповідність закону: про відкриття виконавчого провадження, про відкладення провадження виконавчих дій, про повернення
виконавчого документу, про стягнення виконавчого збору тощо. Крім того, він розглядає скарги не тільки на акти державного
виконавця, але й на інші його дії із
виконання рішення, наприклад, проведення
виконавчих дій у нічний час, у неробочі та
святкові дні, проведення виконавчих дій за
відсутності понятих тощо.
Необхідно також зазначити, що із метою
забезпечення належного контролю за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем Законом України "Про виконавче провадження" посадовим особам державної виконавчої служби надається право проводити
перевірку
законності
виконавчого
провадження.
Про результати перевірки виконавчого
провадження посадовою особою, яка його
витребувала, виноситься постанова, що є
обов'язковою для виконання державними
виконавцями та підлеглими посадовими
особами державної виконавчої служби.
Постанова про перевірку, проведення чи
результат перевірки виконавчого провадження може бути оскарженою до
вищестоящої посадової особи органів
державної виконавчої служби або до суду.
Заступник начальника ВДВС
ГУЮ у Полтавській області
Н.Л. Король
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Перелік
видів майна громадян, на яке не
може бути звернено стягнення
за виконавчими документами
У ході виконавчого провадження державний виконавець може звертати
стягнення на майно боржника, втім, на
певне майно, визначене у Додатку до
Закону України "Про виконавче
провадження" від 21 квітня 1999 року N
606-XIV, не може бути звернене
стягнення.
Зокрема,
стягнення
за
виконавчими документами не може бути
звернено на такі види майна та
предмети, що належать боржникові на
праві власності чи є його часткою у
спільній власності, необхідні для
боржника, членів його сім'ї та осіб, які
перебувають на його утриманні:
1. Носильні речі та предмети
домашнього вжитку, необхідні боржникові і особам, які перебувають на його
утриманні:
а) одяг - на кожну особу: одне літнє або
осіннє пальто, одне зимове пальто або
кожух, один зимовий костюм (для жінок
- два зимових плаття), один літній
костюм (для жінок - два літніх плаття),
головні убори по одному на кожний
сезон. Для жінок, крім того, дві літні
хустки, одна тепла хустка (або шаль) та
інший одяг, зношений більш, як на 50
відсотків;
б) взуття у кількості по одній парі
літнього, осіннього, зимового та інше
взуття, ношене більш, як на 50 відсотків;
в) білизна у кількості двох змін на кожну
особу;
г) постіль (матрац, подушка, два
простирадла, дві наволочки, ковдра) і
два особистих рушника на кожну особу;
д) необхідний кухонний посуд;
е) один холодильник на сім'ю;
ж) меблі - по одному ліжку та стільцю на
кожну особу, один стіл, одна шафа на
сім'ю (крім меблевих гарнітурів, на які
може бути звернене стягнення);
з) всі дитячі речі.
2. Продукти харчування, потрібні для
особистого споживання боржнику,
членам його сім'ї та особам, які
перебувають на його утриманні, - на три
місяці.
3. Паливо, потрібне боржникові, членам
його сім'ї та особам, які перебувають на
його утриманні, для готування їжі та
обігрівання приміщення протягом
шести місяців.
4. Одна корова, а у разі відсутності
корови - одна телиця; коли немає ні
корови, ні телиці - одна коза, вівця чи
свиня - у осіб, які займаються сільським
господарством.
5. Корм для худоби, який не підлягає
вилученню в кількості, потрібній до
початку вигону худоби на пасовище або
до збору нових кормів.
6. Насіння, потрібне для чергових
посівів (осіннього і весняного) та незнятий урожай - у осіб, які займаються
сільським господарством (за винятком
земельних ділянок, на які накладено
стягнення).
7. Інструменти, необхідні для особистих
професійних занять (швейні, музичні та
інші).
Провідний спеціаліст
ВДВС ГУЮ
М.М. Яковенко
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Документи, що видаються органами
державної реєстрації актів цивільного
стану про факти державної реєстрації
актів цивільного стану
Органи державної реєстрації актів
цивільного стану на підтвердження проведеної державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян.
Видача документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану забезпечує офіційне визнання та підтвердження
державою фактів народження фізичної
особи та її походження, шлюбу, розірвання
шлюбу, зміни імені, смерті та сприяє
належній реалізації законних прав та
інтересів фізичної особи.
Видача свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану.
Відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану" про факт державної реєстрації акту
цивільного стану органами державної
реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво. Бланки
свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану є документами суворої
звітності, зразки та описи яких затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 10.11.2010 № 1025 "Про
затвердження зразків актових записів
цивільного стану, описів та зразків бланків
свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану".
Видача свідоцтв про народження, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть
здійснюється на підставі складеного
актового запису цивільного стану у повній
відповідності до нього.
Декретом Кабінету Міністрів України
від 30.04.1993 № 43-93 "Про державне
мито" визначено, що за державну реєстрацію актів цивільного стану справляється
державне мито у розмірі:
- за державну реєстрацію шлюбу - 0,05
неоподаткованого
мінімуму
доходів
громадян (0,85 грн.);
- за державну реєстрацію розірвання
шлюбу:
- за взаємною згодою подружжя, яке не має
неповнолітніх дітей - 0,5 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (8 грн. 50
коп.);
- з особами, визнаними в установленому
порядку безвісно відсутніми або недієздатними - 0,3 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян (0,51 грн.);
- за державну реєстрацію зміни імені - 0,3
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5 грн. 10 коп.), за державну
реєстрацію повторної зміни імені - 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (
51 грн.).
Державна реєстрація народження та
смерті провадиться безоплатно.
Вищенаведеним Законом передбачено
повторну видачу відділами державної
реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами свідоцтв у випадках,
коли оригінал свідоцтва про державну
реєстрацію актів цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено,
а також у разі внесення змін до актового
запису чи його поновлення.
Повторно свідоцтво видається на підста-

ві актового запису цивільного стану за
заявою особи, щодо якої складено запис,
батькам, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, представникам закладу охорони здоров'я, навчального або іншого
дитячого закладу, де постійно перебуває
дитина, органу опіки та піклування.
Свідоцтво про смерть повторно
видається другому з подружжя, а також
дітям, у тому числі й усиновленим, та їх
законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам,
діду і бабі як з боку батька, так і з боку
матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу
опіки та піклування у разі виконання ним
повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання
такого свідоцтва.
Свідоцтва про державну реєстрацію
актів цивільного стану можуть повторно
видаватися представникам особи, яка має
право на отримання даних документів.
Повноваження
представника
мають
ґрунтуватися на нотаріально посвідченій
довіреності, що передбачено Правилами
державної реєстрації актів цивільного
стану в Україні, затвердженими наказом
Міністерства юстиції України від
18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу
Міністерства юстиції України від
24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за
№ 719/4940.
Особі, позбавленій батьківських прав,
свідоцтва про народження дітей повторно
не видаються.
Після припинення шлюбу внаслідок його
розірвання, свідоцтва про шлюб повторно
не видаються.
Декретом Кабінету Міністрів України від
30.04.1993 № 43-93 "Про державне мито"
передбачено сплату державного мита у
розмірі:
- за повторну видачу свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного
стану - 0,03 неоподаткованого мінімуму
доходів громадян (0,51 грн.);
- за видачу свідоцтв, що видаються у
зв'язку зі зміною і поновленням актових
записів цивільного стану - 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
(0,34 грн.).
Видача витягів з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян.
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2007 № 1064
"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян" довідки, видача яких здійснюється відділами державної реєстрації
актів цивільного стану, складаються у
формі витягів з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян (далі- витяг з
Реєстру).
Право на отримання витягу з Реєстру
стосовно відомостей про себе та про своїх
родичів має фізична особа по досягненні
16-річного віку за умови пред'явлення
паспорта або паспортного документа і
документів, що підтверджують родинні
стосунки між заявником та особою, щодо
якої складено актовий запис.
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Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її
батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам,
піклувальникам, адміністрації закладу
охорони здоров'я, навчального або
іншого дитячого закладу, де постійно
перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг видається представникові відповідного закладу за умови
пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.
Батькові, матері, усиновлювачеві
дитини, які позбавлені батьківських
прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.
Витяг з Реєстру про реєстрацію
смерті видається другому з подружжя,
а також батькам, сестрам, онукам,
дідові, бабі та іншим родичам померлої особи при наявності документів, що підтверджують родинні чи
сімейні стосунки; спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки
та /або право на спадкування підтверджується документально; особі, що
згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій
установі, утвореній відповідно до
Закону України "Про страхування", є
вигодонабувачем при пред'явленні
договору; особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за
умови пред'явлення договору.
Витяги з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про проведену державну реєстрації акту цивільного стану видаються відділами
державної реєстрації актів цивільного
стану на підставі письмової заяви
фізичної особи. До заяви додається
документ про внесення плати за
видачу витягу з Реєстру, яка становить
73 гривні.
На безоплатне отримання витягу з
Реєстру мають право особи, що проживають за кордоном, стосовно яких
державна реєстрація актів цивільного
стану проведена відповідними органами державної реєстрації актів
цивільного стану України, при надісланні їм витягу до компетентних органів іноземних держав для подальшого вручення; особи, що звернулися за видачею витягу про те, що
реєстрація народження проведена
відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України; особи, що звернулися за видачею витягу
для отримання допомоги у зв'язку з
народженням дитини, а також для
отримання допомоги на поховання.
У видачі витягу з Реєстру може бути
відмовлено у разі подання заяви особою, що не має права на отримання
витягу; непред'явлення документа про
внесення плати за видачу витягу в
повному обсязі; відсутності в заяві чи
наведення не в повному обсязі відомостей про фізичну особу, відносно
якої видається витяг з Реєстру.
Головний спеціаліст відділу ДРАЦС
Головного управління юстиції
О.В. Сінєльнікова
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Поновлення актового запису
цивільного стану
Поновлення актового запису цивільного
стану проводиться відповідним органом
державної реєстрації актів цивільного стану у
разі його відсутності, що підтверджується
документально (частина перша статті 23
Закону України "Про державну реєстрацію
актів цивільного стану" (далі - Закон).
Поновлення актового запису цивільного
стану проводиться за місцем його первинного
складання. У разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію актів
цивільного стану від компетентних органів
іноземної держави неможливо, поновлення
актового запису цивільного стану проводиться
відповідним органом державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем проживання
заявника (частини третя та четверта статті 23
Закону). У разі, якщо втрачено актовий запис
цивільного стану, складений компетентним
органом іноземної держави, з якою Україною
не укладено договору про правову допомогу
та правові відносини у цивільних і сімейних
справах, або якщо законодавством іноземної
держави встановлено інший порядок поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного
стану поновлюється відділом державної
реєстрації актів цивільного стану за місцем
проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану повідомляється
компетентному органу іноземної держави
(частина п'ята статті 23 Закону).
На підставі поновленого актового запису
цивільного стану повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану (частина шоста статті 23 Закону).
У разі якщо поновлено актовий запис щодо
особи, яка померла (для вирішення спадкової
справи), у свідоцтві про державну реєстрацію
акту цивільного стану зазначається дата
смерті цієї особи. У таких випадках замість
свідоцтва про державну реєстрацію акту
цивільного стану може бути виданий витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (пункт 3.16 Правил внесення змін до
актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання), затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 12 січня
2011 р. № 96/5, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 14 січня 2011р. за № 55/18793
(далі -Правила поновлення).
Порядок подання заяв про поновлення
актових записів цивільного стану
Заява про поновлення актового запису
цивільного стану подається до відповідного
органу державної реєстрації актів цивільного
стану за місцем проживання заявника при
пред'явленні паспорта або паспортного документа (частина друга статті 23 Закону, пункт
3.1. Правил поновлення). Громадяни України,
а також іноземці, особи без громадянства, які
проживають за кордоном, подають заяву про
поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної
реєстрації актів цивільного стану України, до
дипломатичного представництва або консульської установи України (пункт 3.1 Правил
поновлення). Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
подають заяву про поновлення втраченого
актового запису цивільного стану, складеного
органом державної реєстрації актів цивільного

стану України, до відділу державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем проживання
(пункт 3.1 Правил поновлення).
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянину в
прийнятті та розгляді заяви про поновлення
актового запису цивільного стану (пункт 3.2
Правил поновлення).
Термін розгляду заяв про поновлення
актових записів цивільного стану
Питання поновлення актового запису
цивільного стану розглядається у тримісячний
строк з дня подання відповідної заяви до
відділу державної реєстрації актів цивільного
стану. За наявності поважних причин цей
строк продовжується з письмового дозволу
керівника відділу державної реєстрації актів
цивільльного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі (за місцем їх подання), але не
більше ніж на три місяці (пункт 1.10 Правил
поновлення).
Особи, за заявою яких поновлюються актові
записи цивільного стану
Поновлення актових записів цивільного
стану проводиться за заявою:
- особи, щодо якої складено актовий запис;
- одного з батьків, опікуна, піклувальника
дитини;
- опікуна недієздатної особи;
- спадкоємців померлого;
- представника органу опіки та піклування під
час здійснення повноважень з опіки та
піклування стосовно особи, яка має право на
подання такої заяви (частина перша статті 23,
частина друга статті 22 Закону).
Документи, які подаються для поновлення
актових записів цивільного стану
Підставою для прийняття заяви про
поновлення актового запису цивільного стану
є витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про відсутність актового
запису цивільного стану (пункт 3.4 Правил
поновлення).
Якщо метричні книги або книги державної
реєстрації актів цивільного стану передані на
зберігання до державної архівної установи,
підставою для прийняття заяви про поновлення актового запису цивільного стану є
архівна довідка про його відсутність, видана
державним архівом в Автономній Республіці
Крим, області, містах Києві або Севастополі
(пункт 3.4 Правил поновлення).
Разом із заявою про поновлення втраченого
актового запису цивільного стану подаються:
- документи (виписки з них), які підтверджують дані, необхідні для поновлення
актового запису цивільного стану;
- свідоцтва про державну реєстрацію актів
цивільного стану (про народження, смерть,
шлюб, розірвання шлюбу тощо);
- інші документи, необхідні для розгляду заяви
та вирішення питання по суті (пункт 3.8
Правил поновлення).
Поновлення втрачених актових записів про
шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу,
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смерть проводиться тільки за наявності
документів, які підтверджують, що
відповідний актовий запис був раніше
складений в органах державної реєстрації
актів цивільного стану України (свідоцтва
про державну реєстрацію акту цивільного
стану, його копії, засвідченої нотаріально,
відмітки
(штампа)
про
державну
реєстрацію акту цивільного стану в
паспорті або паспортному документі), або
на підставі рішення суду (пункт 3.5 Правил
поновлення).
Рішення суду про встановлення факту
державної реєстрації акту цивільного стану
є підставою для поновлення актового
запису цивільного стану.
Рішення суду про встановлення факту
народження, смерті в певний час, постановлене судом у разі неможливості їх
реєстрації органом державної реєстрації
актів цивільного стану, є підставою для
державної реєстрації таких фактів (пункт
3.17 Правил поновлення).
Порядок поновлення актових записів
цивільного стану.
Поновлення актового запису цивільного
стану проводиться за місцем його первинного складання. Для правильного написання відомостей у поновлених актових
записах цивільного стану здійснюється
необхідна перевірка, під час якої з'ясовуються число, місяць і рік народження
заявника, а також ті відомості про його
батьків, які істотно впливають на цивільноправові відносини.
На підтвердження достовірності поданих заявником документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану відділом
державної реєстрації актів цивільного
стану, дипломатичним представництвом чи
консульською установою України до матеріалів справи додаються повні витяги з
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану (пункт 3.9. Правил
поновлення). На підставі поданих заявником та затребуваних відділом державної
реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України документів та їх
аналізу складається висновок про поновлення або відмову в поновленні актового
запису цивільного стану (пункт 3.11
Правил поновлення).
У разі відмови в поновленні актового
запису цивільного стану роз'яснюється про
можливість оскарження відмови в судовому порядку (пункт 3.12 Правил поновлення).
Якщо актовий запис цивільного стану,
який поновлюється, було складено в іншому органі державної реєстрації актів
цивільного стану України, висновок
відділу державної реєстрації актів цивільного стану про поновлення актового запису
цивільного стану разом з матеріалами надсилається до відділу державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем його
первинного складання (пункт 3.13 Правил
поновлення).
Провідний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Полтавській області
Л.О. Кошель
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Державна реєстрація шлюбу
з іноземцями
Ще давньогрецький мислитель
Платон зазначав, що у добре влаштованій державі першими законами
повинні бути ті, які регулюють шлюб.
І це цілком закономірно, адже ні
людина, ні сім'я не можуть існувати в
суспільстві самі по собі. А найважливішою передумовою виникнення
сім'ї, її основою є шлюб.
Конституцією України визначено, що
шлюб ґрунтується на вільній згоді
жінки і чоловіка. Кожен із подружжя
має рівні права і обов'язки у шлюбі та
сім'ї.
Статтею 21 Сімейного кодексу
України передбачено, що шлюбом є
сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований у державному органі
реєстрації актів цивільного стану.
Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності
відносин між жінкою та чоловіком,
охорони прав та інтересів подружжя,
їхніх дітей, а також в інтересах
держави та суспільства. Державна
реєстрація шлюбу засвідчується свідоцтвом про шлюб, зразок якого
затверджує Кабінет Міністрів України.
Форма та порядок реєстрації шлюбу в
Україні між громадянином України та
іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або
особами без громадянства визначається правом України.
Шлюбний вік в Україні для жінки
встановлюється у сімнадцять, а для
чоловіка - у вісімнадцять років. Особи,
які бажають зареєструвати шлюб,
мають досягти шлюбного віку на день
реєстрації шлюбу.
Жінка та чоловік можуть одночасно
перебувати лише в одному шлюбі.
Вони мають право на повторний шлюб
лише після припинення попереднього
шлюбу.
Законодавством передбачено, що
жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто
письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу державної
реєстрації актів цивільного стану на їх
вибір. Особи, які раніше перебували в
шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред'явленні
документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу.
Для іноземців та осіб без громадянства таким документом може
бути рішення суду про розірвання
шлюбу, якщо законодавством іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або
смерть другого з подружжя чи інші документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані компетентним органом та
відповідним чином - легалізовані.

Заява про реєстрацію шлюбу
подається жінкою та чоловіком особисто. Орган державної реєстрації
актів цивільного стану, який прийняв
заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний ознайомити наречених з їх
обов'язком повідомити один одному
про стан свого здоров'я, з умовами і
порядком реєстрації шлюбу, а також
роз'яснити їм права та обов'язки як
майбутнього подружжя і батьків та
попередити про відповідальність за
приховання перешкод до реєстрації
шлюбу.
Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто
подати заяву про реєстрацію шлюбу до
державного органу реєстрації актів
цивільного стану, таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати їх
представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на
нотаріально посвідченій довіреності.
При поданні заяви про реєстрацію
шлюбу жінка та чоловік пред'являють
на посвідчення своєї особи паспорт
або паспортний документ.
Іноземці та особи без громадянства
для реєстрації шлюбу в Україні
повинні пред'явити національний
паспорт або паспортний документ з
відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх
перебування в Україні, якщо інше не
передбачене чинним законодавством
України.
При реєстрації шлюбу в державних
органах реєстрації актів цивільного
стану України, якщо в паспортах або
паспортних документах іноземців та
осіб без громадянства відсутні відомості про сімейний стан їх власників,
то вони повинні одночасно подати
документ про те, що не перебувають у
шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або
країни постійного проживання, та
легалізований належним чином.
Зазначені документи можуть бути
також видані або легалізовані консульською установою або дипломатичним
представництвом цієї країни в Україні
та надалі легалізовані Міністерством
закордонних справ України.
Якщо в паспортах або паспортних
документах є відмітка про припинення
шлюбу вищезазначених осіб, документ
про те, що особа не перебуває в шлюбі,
повинен бути пред'явлений за період
після розірвання шлюбу.
До документів іноземців, осіб без
громадянства, які є підставою для
реєстрації шлюбу, складених іноземною мовою, обов'язково додається
переклад тексту на українську мову,
достовірність якого засвідчується
дипломатичним представництвом або
консульською установою України за
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кордоном, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни
постійного проживання особи без
громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або
нотаріусом.
Орган державної реєстрації
актів цивільного стану під час
приймання заяви про реєстрацію
шлюбу інформує наречених про
можливість здійснення медичного
обстеження та за їх бажанням
видає направлення за зразком,
затвердженим Міністерством охорони здоров'я.
Приховування відомостей про
стан здоров'я одним з наречених,
наслідком чого може стати (стало)
порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може
бути підставою для визнання
шлюбу недійсним.
Стосовно часу реєстрації шлюбу,
то він реєструється після спливу
одного місяця від дня подання
особами заяви про реєстрацію
шлюбу. За наявності поважних
причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного
стану дозволяє реєстрацію шлюбу
до спливу цього строку. У разі
вагітності нареченої, народження
нею дитини, а також якщо є
безпосередня загроза для життя
нареченої або нареченого, шлюб
реєструється у день подання
відповідної заяви або у будь який
інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.
Але якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації
шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію
шлюбу, але не більш як на три
місяці для подання заявником
відповідних доказів. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються наречені. Рішення про
таке відкладення може бути оскаржене до суду.
Якщо наречені не можуть
з'явитися з поважної причини до
органу державної реєстрації актів
цивільного стану в установлений
їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням
на інший день. У цих випадках
строк перенесення реєстрації
шлюбу не може перевищувати
одного року з дня подання заяви.
Якщо наречені не з'явилися до
органу державної реєстрації актів
цивільного стану протягом тримісячного строку від дня подання
заяви про реєстрацію шлюбу і не
повідомили про причину неявки,
то заява втрачає чинність.

Державна реєстрація шлюбу
через представника не допускається. Присутність нареченої та
нареченого в момент реєстрації
їхнього шлюбу є обов'язковою.
Про державну реєстрацію шлюбу
в паспортах або паспортних
документах осіб, які зареєстрували шлюб, робиться відмітка із
зазначенням прізвища, імені, по
батькові і року народження
другого з подружжя та місця і дати
такої реєстрації.
Наречені мають право обрати
прізвище одного з них, як спільне
прізвище подружжя або надалі
іменуватись дошлюбними прізвищами Наречена, наречений мають
право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої.
Якщо вони обоє бажають мати
подвійне прізвище, за їхньою
згодою визначається з якого
прізвища воно буде починатися.
Складення більше двох прізвищ
не допускається, якщо інше не
випливає із звичаю національної
меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Якщо на
момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є
подвійним, вона, він має право
замінити одну із частин свого
прізвища на прізвище другого,
про що вказується у заяві про
реєстрацію шлюбу.
Державна реєстрація шлюбу має
відповідні правові наслідки, а
саме: шлюб є підставою для
виникнення прав та обов'язків
подружжя.
Шлюб не може бути підставою
для надання особі пільг чи
переваг, а також для обмеження її
прав та свобод, які встановлені
Конституцією і законами України.
У паспорти та паспортні документи іноземців та осіб без громадянства робиться відмітка із
зазначенням прізвища, імені, по
бітькові і року народження другого з подружжя та місця і дати
такої реєстрації у графі "Примітки", а за відсутності такої графи на будь якій вільній від записів
сторінці.
Якщо іноземець або особа без
громадянства отримав(ла) дозвіл
на постійне проживання в Україні,
що підтверджується посвідкою,
виданою уповноваженим органом,
то відмітки про державну реєстрацію шлюбу робляться в обох
документах.
Головний спеціаліст відділу
ДРАЦС
Головного управління юстиції
у Полтавській області
О.І. Білогурова

Встановлений законом порядок
відмови від права власності
Відмова власника від права власності є
природною для реалізації власником правомочності розпорядження стосовно майна, у якому він
більше не зацікавлений.
Відповідно до ст. 347 Цивільного кодексу
України особа може відмовитися від права
власності на майно, заявивши про це або
вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову від
права власності.
У разі відмови від права власності на майно,
права на яке не підлягають державній реєстрації,
право власності на нього припиняється з моменту
вчинення дії, яка свідчить про таку відмову.
У разі відмови від права власності на майно,
права на яке підлягають державній реєстрації,
право власності на нього припиняється з моменту
внесення за заявою власника відповідного запису
до державного реєстру.
Отже важливим є визначення моменту, коли у
власника припиняється право на таке майно.
Стосовно більшості рухомого майна це може бути
момент, коли власник реалізував свій намір і
вчинив фактичні дії, які свідчать про відмову від
права власності (викинув майно).
Якщо ж ідеться про відмову від права власності
на майно, права на яке підлягають державній
реєстрації, таким моментом є внесення змін до
відповідного реєстру за заявою власника.
Якщо особа фактично виразила намір та
відмовилася від свого права на нерухоме майно,
але не додержалася вимоги про внесення змін до
державного реєстру прав, у неї зберігаються всі
обов'язки власника (щодо утримування свого
майна) і відповідальність (якщо цим майном буде
завдано шкоди іншій особі).
Це випливає із загального принципу, що
власність зобов'язує.
Таким чином можна прийти до висновку, що
відмова від права власності є односторонньою
дією власника, яку він вчиняє на власний розсуд,
але має додержуватися вимоги - звернутися до
органу державної реєстрації прав на нерухомість
із заявою про відмову від свого права. З моменту
державної реєстрації такої відмови право
власності у такого власника припиняється.
Начальник відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Н.В. Лебедь
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Тлумачення заповіту
Спадкування за заповітом є одним з
видів спадкування і регулюється гл.85
ЦК. Воно ставиться на перше місце,
оскільки найбільше відображає волевиявлення спадкодавця.
Заповіт - це особисте розпорядження
фізичної особи на випадок своєї смерті.
Діє принцип свободи заповіту. Він
означає, що заповідач має право заповідати належне йому майно будь-якій
особі.
Форма заповіту - заповіт складається
у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складання. Заповіт має
бути особисто підписаний заповідачем.
У ст.1248 ЦК передбачене посвідчення заповіту нотаріусом. Останній
посвідчує заповіт, який написаний
заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних
засобів. Нотаріус може на прохання
особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому
разі заповіт має бути прочитаний
вголос заповідачем і підписаний ним.
Якщо заповідач через фізичні вади не
може сам прочитати заповіт, його
посвідчення повинно відбуватися при
свідках.
У передбачених ст.ст.1251-1252 ЦК
випадках замість посвідчення нотаріусом можливе посвідчення заповіту
посадовою, службовою особою органу
місцевого самоврядування або іншою
посадовою, службовою особою. Якщо у
населеному пункті немає нотаріуса,
заповіт, крім секретного, може бути
посвідчений уповноваженою на це по-

садовою, службовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.
Таємниця заповіту - нотаріус, інша
посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична
особа, яка підписує заповіт замість
заповідача, не мають права до відкриття
спадщини розголошувати відомості
щодо факту складання заповіту, його
змісту, скасування або зміни заповіту.
Тлумачення заповіту може бути
здійснене після відкриття спадщини
самими спадкоємцями. У разі спору
між ними тлумачення здійснюється
судом відповідно до ст.213 ЦК.
Правом тлумачення заповіту
наділяються спадкоємці після відкриття
спадщини (смерті заповідача). Нотаріус
не має права тлумачити зміст заповіту.
Складність тлумачення волі заповідача
пов'язана з тим, що на момент тлумачення заповіту заповідач вже помер.
Якщо між спадкоємцями виникає спір
щодо розуміння положень заповіту,
тлумачення заповіту може бути здійснене судом на вимогу заінтересованих
осіб (спадкоємців). При тлумаченні
змісту правочину беруться до уваги
однакове для всього змісту правочину
значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. Якщо буквальне
значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати зміст окремих частин правочину,
їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину зі

змістом інших його частин, усім його
змістом, намірами сторін. Якщо немає
можливості визначити справжню волю
особи, яка вчинила правочин, до уваги
беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика
відносин між сторонами, звичаї
ділового обороту, подальша поведінка
сторін, текст типового договору та інші
обставини, що мають істотне значення.
Слід враховувати під час застосування
положень ст. 213 ЦК, що в разі тлумачення заповіту має встановлюватися
воля заповідача та дійсний зміст його
заповідальних розпоряджень, а не загальна воля спадкоємців.
Недійсність заповіту - заповіт, складений особою, яка не мала на це права,
а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.
За позовом заінтересованої особи суд
визнає заповіт недійсним, якщо буде
встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало
його волі. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не
має наслідком недійсності іншої його
частини.
У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був
позбавлений права на спадкування,
одержує право на спадкування за
законом на загальних підставах.
Головний спеціаліст
відділу нотаріату
ГУЮ у Полтавській області
Т.В. Георгієвська

Порядок легалізації та діяльність місцевих осередків
всеукраїнських та міжнародних громадських організацій
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону
України "Про об'єднання громадян" від
16.06.1992 № 2460-XII (далі - Закон) до
всеукраїнських об'єднань громадян
належать об'єднання, діяльність яких
поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у
більшості її областей.
Виходячи з положень законодавства
про об'єднання громадян місцевий осередок об'єднання громадян, зокрема,
громадської організації, є відокремленим підрозділом всеукраїнського або
міжнародного об'єднання громадян.
Законом України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб" від
23.09.2010 № 2555-VI виключено ч. 6
ст. 14 Закону "Місцевими органами
державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної,
міської Ради народних депутатів реєструються в обов'язковому порядку
місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань
громадян, якщо така реєстрація перед-

бачена статутними документами цих
об'єднань".
У зв'язку із набранням чинності
вказаного Закону (23.04.2011), у вищезазначених органів відсутній законодавчо визначений обов'язок для реєстрації осередків всеукраїнських та
міжнародних громадських організацій.
Тому, місцеві осередки всеукраїнських
та міжнародних громадських організацій легалізують свою діяльність
шляхом повідомлення про заснування.
Згідно з п. 9 Положення про порядок легалізації об'єднань громадян для легалізації громадської організації шляхом
повідомлення про її заснування до
легалізуючого органу подається заява,
підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її
уповноваженими представниками. У
заяві вказується прізвище, ім'я, по
батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного
проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних
органів, основна мета діяльності гро-

мадської організації. Підписи в заяві
повинні бути завірені в установленому
законом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону всі
основні питання діяльності об'єднання
громадян повинні вирішуватися на
зборах всіх членів або представників
членів об'єднання. Частиною 3 статті 11
Закону встановлено, що рішення про
заснування об'єднання громадян приймається установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами.
Частина 1 ст. 13 Закону встановлює,
що об'єднання громадян діє на основі
статуту або положення. Згідно із ч. 2 ст.
25 цього Закону легалізуючий орган
здійснює контроль за діяльністю місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських об'єднань громадян. Представники даного органу мають право
вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
У ч. 4 ст. 12-1 Закону зазначено, що
об'єднання громадян має виключне
право на використання своєї назви,
використання її фізичними та юридичними особами, які не належать до
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об'єднання громадян, для цілей не
пов'язаних з його діяльністю, забороняється.
Отже, для легалізації шляхом
повідомлення про заснування осередку
до легалізуючого органу подається:
- заява, оформлена відповідно до вимог
п. 9 вищевказаного Положення;
- рішення про заснування осередку
особами, які подали заяву про легалізацію (протокол установчих зборів
або конференції);
- копія статутного документа всеукраїнської громадської організації
(далі - статутний документ), засвідчена
в установленому законом порядку;
- документи, які свідчать про дотримання статутного документа при
створенні та прийнятті статуту (положення) осередку, якщо прийняття таких
рішень не передбачено статутним документом - документи, що підтверджують
членство осіб, які створюють осередок,
у всеукраїнській, міжнародній гро-

мадській організації чи приналежність
даного осередку до останньої;
- документ, який підтверджує місцезнаходження осередку.
Для підтвердження місцезнаходження, яке є місцем проживання
фізичних осіб рекомендуємо надати
довідку з місця проживання, копію
документа про право власності на
квартиру (будинок) та заяви повнолітніх членів сім'ї про згоду на використання вказаної адреси як місцезнаходження осередку. У іншому випадку - гарантійний лист власника приміщення та документ, який підтверджує
право власності на приміщення.
Що стосується найменування осередку, то згідно з п. 1.9. Вимог щодо
написання найменування юридичної
особи або її відокремленого підрозділу,
затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва від
09.06.2004
N65,
найменування

відокремленого підрозділу повинно
містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо)
та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений
відокремлений підрозділ.
Тому, назва місцевого осередку
всеукраїнської, міжнародної громадської організації має складатися з повної
назви всеукраїнської, міжнародної громадської організації, до якої він
належить, слів "місцевий осередок" або
інших термінів, які використовуються в
статутному документі для ідентифікації
підрозділу, та інших слів, що
індивідуалізують осередок.
Начальник відділу
легалізації об'єднань громадян,
систематизації законодавства,
правової допомоги та експертного
забезпечення правосуддя
О.В. Кочук

Порядок реєстрації структурних утворень політичних партій
Політична партія - це зареєстроване
згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою
сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у
виборах та інших політичних заходах.
Політична партія протягом шести
місяців з дня реєстрації забезпечує
утворення та реєстрацію своїх обласних, міських, районних організацій у
більшості областей України, містах
Києві, Севастополі та в Автономній
Республіці Крим.
Обласні, міські, раёйонні організації,
первинні осередки політичної партії та
інші структурні утворення, передбачені
статутом партії, використовують назву
політичної партії з доповненнями, які
визначають їх місце в організаційній
структурі політичної партії.
Реєстрація обласних, міських і
районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними
органами юстиції Міністерства юстиції
України лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції
України.
Відповідно до Положення про Головні
управління юстиції Міністерства
юстииції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі та Положення про районні,
районні у містах, міські (міст обласного
значення), міськрайонні, міжрайонні
управління юстиції, затверджених
наказом Міністерства юстиції України
від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
23.06.2011 за № 759/19497, останні
здійснюють реєстрацію структурних
утворень політичних партій, Головне
управління юстиції - обласних, а

районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні,
міжрайонні - відповідно районних,
міських, первинних осередків політичної партії та інших структурних
утворень, передбачених статутом партії.
Реєструючі органи приймають рішення
про реєстрацію обласних, міських,
районних організацій або інших структурних утворень політичної партії,
передбачених статутом партії, протягом
10 днів з дня надходження письмової
заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії. Керівні органи
політичної партії політична партія
визначає сама. Їх назва та компетенція
міститься в статутному документі
партії. Це, як правило, постійно діючий
центральний статутний орган (Рада,
Президія, Виконавчий комітет, тощо).
Отже, на заяві повинен міститися
наступний напис "Заяву завірено рішенням (назва керівного органу партії) від
(дата), протокол № (порядковий номер)
або б/н (якщо нумерація рішень не
ведеться) керівник партії, підпис,
прізвище ініціали, дата" Підпис керівника партії скріплюється печаткою.
Потрібно відмітити, що заява завіряється лише після її підпису керівником
структурного утворення, а не раніше.
Форма заяви встановлена Додатком 2
до наказу Міністерства юстиції України
"Про затвердження форм заяв про
реєстрацію політичної партії та її
структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів
партії" від 04.04.2005 № 26/5.
До заяви додаються:
1. Копія статуту політичної партії,
завірена нотаріально або уповноваженою посадовою особою політичної
партії. Відповідно до Національного
стандарту України "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163-2003,

затвердженого наказом Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від
07.04.2003 №55, документи завіряються
із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію,
її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії з відміткою "Згідно з
оригіналом", засвідченою печаткою.
2. Оригінал протоколу установчих
зборів або конференції, на яких було
утворено обласну, міську, районну
організацію або інше структурне
утворення політичної партії. Потрібно
відмітити, що документи колегіальних
органів підписують голова колегіального органу і секретар.
Згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України
"Про політичні партії в Україні" від
05.04.2001 № 2365-III політичні партії
здійснюють свою діяльність відповідно
до статуту, прийнятого у визначеному
законом порядку.
Абзацом 1 частини 1 статті 18 даного
Закону встановлено, що державний
контроль за додержанням політичною
партією вимог Конституції та законів
України, а також статуту політичної
партії здійснює Міністерство юстиції
України.
Отже, для реєстрації структурних
утворень політичної партії необхідно
також подати документи, що підтверджують дотримання статуту політичної
партії при створенні партійної
організації.
Крім того, потрібно надати документ,
що підтверджує місцезнаходження
структурного утворення політичної
партії.
Для підтвердження місцезнаходження, яке є місцем проживання фізичних
осіб надається довідка з місця проживання, копія документа про право
власності на квартиру (будинок) та
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заяви повнолітніх членів сім'ї про згоду
на використання вказаної адреси як
місцезнаходження об'єднання громадян
(із зазначенням повної назви структурного утворення політичної партії).
У разі використання нежилого
приміщення як місцезнаходження організації подається гарантійний лист
власника приміщення та копія документа, що посвідчує право власності чи
розпорядження цим майном.
Органи, що здійснюють реєстрацію
політичних партій та їх обласних,
міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України
(наказ від 03.07.2001 № 556/7).
Міністерство юстиції України, його
відповідні органи після реєстрації
видають політичній партії, обласній,
міській, районній організації партії або
іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне
свідоцтво встановленого постановою
Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 9, 11 Закону України
"Про політичні партії в Україні" від
13.07.2001 № 840 зразка. Після реєстрації обласних, міських та районних
організацій політичних партій вони
можуть набувати статусу юридичної
особи, якщо це передбачено статутом
партії.
Порядок набуття структурним
утворенням політичної партії статусу
юридичної особи регламентується ст. 3
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців"
від
15.05.2003
№755-IV та Регламентом передачі Міністерством юстиції та його терито-

ріальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб,
затвердженим наказом Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства юстиції України від 27.02.2007
№ 23/74/5.
Реєструючий орган вимагає від
заявника подання (надіслання) реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації юридичної особи, утвореної
шляхом заснування нової юридичної
особи, - форма N 1 (затверджена наказом Держпідприємництва України
"Про затвердження форм реєстраційних
карток" від 09.06. 2004 N 67) у день подання документів або наступного (робочого) дня після дня прийняття
рішення. Заповнення реєстраційної
картки покладається на керівника
структурного утворення або уповноважених ним осіб (далі - заявник).
Відповідальним за достовірність даних
є керівник юридичної особи.
Орган юстиції протягом наступного
робочого дня з дня одержання заповненої реєстраційної картки передає її
або дані, що в ній зазначені, в одному
примірнику на адресу державного реєстратора відповідного виконавчого
комітету міської ради міста обласного
значення, районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації.
Поштою надсилаються реєстраційна
картка та супровідний лист органу
юстиції, в якому вказуються найменування організації, дата її реєстрації у
реєструючому органі, номер реєстраційного свідоцтва, що видано останнім,
та опис документів, які були подані
заявником для здійснення відповідних
реєстраційних дій.

На останній сторінці реєстраційної
картки ставиться підпис посадової
особи органу юстиції та проставляється
штамп (печатка) відповідного органу.
Державний реєстратор зобов'язаний у
день надходження реєстраційної картки
внести до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про проведення
відповідної реєстраційної дії щодо
юридичної особи, оформити виписку та
надіслати (передати) її до органу
юстиції.
Державний реєстратор може надіслати виписку поштою (рекомендованим
листом) або передати кур'єром. Разом із
випискою надсилається заповнена
остання сторінка реєстраційної картки.
Після видачі виписки заявнику управління юстиції направляє державному
реєстратору копію останньої сторінки
відповідної реєстраційної картки з
відміткою про її видачу.
Виписка може бути видана державним реєстратором заявникові на його
письмову вимогу з одночасним повідомленням управління юстиції.
У разі відмови в реєстрації органи
юстиції повинні надати заявникові своє
письмове вмотивоване рішення.
Рішення органу юстиції щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути
оскаржене до суду.
Відмова у реєстрації не є перешкодою
у повторному зверненні про реєстрацію.
Головний спеціаліст відділу
легалізації об'єднань громадян,
систематизації законодавства,
правової допомоги та експертного
забезпечення правосуддя
О.В. Дяченко

Організація роботи зі зверненнями громадян в органах юстиції та Головному управлінні юстиції у Полтавській області протягом 2011 року
Протягом 2011 року до органів юстиції Полтавської області надійшло 1934 звернень (протягом 2010 р. - 2326).
Із надійшовших звернень: заяв 1511 (протягом 2010 р. - 1755), скарг 423 (протягом 2010 р. - 421), пропозицій 0 (протягом 2010 р. - 150).
Із загальної кількості звернень: 1559 (протягом 2010 р. - 1738) - з питань виконання рішень судів, 108 (протягом 2010 р. - 100) - з питань організації
роботи нотаріату, 16 (протягом 2010 р. - 24) - з питань організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, 251(протягом 2010 р. - 464) з інших питань.
Усі звернення розглянуті з дотриманням строків, передбачених Законом України "Про звернення громадян".
Надійшло 191 повторних звернень (протягом 2010 р. - 144).
Через вищі органи влади надійшло: з Міністерства юстиції України 289 звернення (протягом 2010 р. - 425), через Урядову гарячу лінію 177 звернень
(протягом 2010 р. - 126).
Через інші органи надійшло 545 звернень (протягом 2010 р. - 354).
Від заявників надійшло 923 звернення (протягом 2010 р. - 1421).
З метою надання консультативної юридичної допомоги малозахищеним верствам населення при Головному управлінні юстиції та органах юстиції області
створені громадські приймальні, які діють на підставі Положення про громадську приймальню. Протягом 2011 року до громадських приймалень органів
юстиції області звернулося 7627 (протягом 2010 р. - 7126) громадян.
До керівництва органів юстиції області на особистий прийом звернулось 4933 особи (протягом 2010 р. - 5592).
Робота зі зверненнями громадян у Головному управлінні юстиції у Полтавській області
Протягом 2011 року до Головного управління юстиції у Полтавській області надійшло 1648 звернень громадян (протягом 2010 р. - 1858): заяв - 1279
(протягом 2010 р. - 1358), скарг - 369 (протягом 2010 р. - 350), пропозицій - 0 (протягом 2010 р. - 150).
Усі звернення розглянуті з дотриманням строків, передбачених Законом України "Про звернення громадян".
Із загальної кількості звернень: 1316 (протягом 2010 р. - 1318) - з питань виконання рішень судів, 105 (протягом 2010 р. - 97) - з питань організації роботи
нотаріату, 7 (протягом 2010 р. - 11) - з питань організації роботи органів ДРАЦС, 220 (протягом 2010 р. - 432) - з інших питань.
Надійшло 183 повторних звернень (протягом 2010 р. - 114).
Для розгляду з Міністерства юстиції України надійшло 289 звернення (протягом 2010 р. - 425), через Урядову гарячу лінію - 177 (протягом 2010 р. - 126),
від інших органів надійшло - 543 звернень (протягом 2010 р. - 339). Від заявників надійшло 639 звернення (протягом 2010 р. - 968).
До громадської приймальні ГУЮ у Полтавській області звернулося 170 громадян (протягом 2010 р. - 186).
До керівництва ГУЮ у Полтавській області на особистий прийом звернулось 184 громадянина (протягом 2010 р. - 492).
Особисті прийоми громадян начальником, заступниками начальника та іншими посадовими особами Головного управління юстиції у Полтавській області
проводяться, відповідно до затверджених графіків та Порядку прийому громадян, затверджених наказом управління № 661/5 від 11.12.2008.
На виконання вимог Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв
Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться начальником Головного управління
юстиції та начальниками територіальних управлінь юстиції особисто та першочергово.
Начальником управління проводяться виїзні прийоми громадян, відповідно до затвердженого графіку.
У Головному управлінні юстиції діє телефон "довіри" та пряма телефонна "гаряча лінія", в роботі яких задіяне керівництво управління.
Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, документування та контролю Гулій В.М.
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Запитували - відповідаємо!
Відділення НСПП у Полтавській
області надає блок відповідей на
питання, що виникають під час
розгляду колективних трудових спорів
(далі - КТС)
На підприємстві порушуються
вимоги ст. 15 Закону України "Про
колективні договори і угоди", які
врегульовують строки виплати
заробітної плати працівникам.
Виникає проблема захисту
працівниками своїх трудових прав.
Які засоби, що забезпечують захист
трудових прав є у працівників?
Одним із основним та необхідним
засобів, що забезпечують захист трудових прав є надання працівникам, які
перебувають у трудових відносинах,
права на оскарження незаконних дій
власника або уповноваженого ним
органу. Конституція України гарантує
особі право на оскарження але законодавцем не надано прямого визначення цьому поняттю ні в одному із
діючих законодавчих актів.
Таким чином, оскарження у трудовому праві розуміється в двох аспектах.
Відповідно до першого, протестуючи
проти якого-небудь рішення чи дії
особа, права якої порушено, може
офіційно звернутися або подати скаргу
до вищої інстанції. В такому аспекті
відображається позасудовий спосіб
захисту свого порушеного права
(шляхом вступу в КТС, при зверненні
до органів місцевого самоврядування,
посадових осіб, Уповноваженого Верховною Радою з питань прав людини).
Згідно другого особа, право якої порушено, безпосередньо або через свого
представника уповноважена у судовому
порядку притягнути винну особу до
відповідальності, тобто через судовий
порядок відновлення порушеного права
(при зверненні до суду першої інстанції,
Європейського суду з прав людини).
У чиїй компетенції приймати
рішення, та яка процедура, якщо під
час проведення примирних процедур
по вирішенню КТС на виробництві
змінюються (доповнюються) вимоги
найманих працівників?
Перш за все КТС - це розбіжності, що
виникли між сторонами соціальнотрудових відносин щодо встановлення

нових або зміни існуючих соціальноекономічних умов праці та виробничого
побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень; невиконання вимог законодавства про працю (ст.2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", далі
- Закон). Тобто вимоги повинні відповідати нормам вищезазначеної статті.
Порядок формування і затвердження
вимог найманих працівників визначено
у статті 4 Закону. А саме: вимоги найманих працівників на виробничому
рівні формуються і затверджуються
загальними зборами (конференцією)
найманих працівників або формуються
шляхом збору підписів і вважаються
чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.
Разом із висуненням вимог збори
(конференція) найманих працівників
визначають орган чи особу, які будуть
представляти їх інтереси.
Вимоги найманих працівників,
профспілки оформляються відповідним
протоколом і надсилаються власнику
або уповноваженому ним органу
(представнику).
Таким чином, формування і затвердження вимог відноситься виключно до компетенції найманих працівників або профспілки, якщо вони
представляють їх інтереси в установленому чинним законодавством порядку. Тому зміна (доповнення) вже сформованих та затверджених вимог іншими, представницьким органом найманих працівників неможлива. Відтак у
кожному конкретному випадку розгляд
КТС тягне за собою розгляд конкретних
вимог.
Зняття вимог конкретного КТС
представницьким органом найманих
працівників можливе лише за умови їх
повного або часткового виконання
роботодавцем. Зняття вимог КТС у
випадку, що вони під час примирних
процедур не виконані, можливе лише за
умови їх зняття самими найманими
працівниками, які формували та
затверджували їх.
Отже, з вищевикладеного свідчить,
що висунення нових вимог можливе
лише за умови проходження всіх

необхідних процедур, зазначених у
статті 4 Закону.
Члени представницького органу
найманих працівників звільняються з
роботи за власним бажанням. Який
порядок подальшого проведення
примирних процедур? Хто в такому
випадку має право підписувати угоду
про вирішення КТС?
Відповідно до норм Закону, члени
(член) представницького органу найманих працівників, які мають повноваження представляти інтереси найманих працівників, в ході проведення
примирних процедур або під час
здійснення контролю за виконанням
рішення примирних органів звільняються за власним бажанням з роботи, то
даний факт не є підставою для припинення їх повноважень, як членів
представницького органу найманих
працівників.
Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є
єдиним повноважним представником
найманих працівників до моменту
припинення такого спору (конфлікту)
(стаття 3 Закону).
Лише коли члени (член) представницького органу найманих працівників
при звільненні висловили бажання
припинити свою участь в роботі даного
представницького органу - тоді їх повноваження припиняються з дня подачі
відповідної заяви. У такому разі при
необхідності продовження представлення інтересів найманих працівників в
КТС, наймані працівники відповідно до
встановленого порядку в статті 4 Закону, визначають орган чи особу, які
будуть представляти в подальшому їх
інтереси в процесі вирішення КТС.
Отже, подальше право на проведення
примирних процедур та підписання
угоди про вирішення КТС буде у нового
складу представницького органу чи
особи відповідно до положень статей 8,
9 Закону.

Заступник начальника-завідувач
сектора правового забезпечення
відділення НСПП
у Полтавській області
О. Атаманюк
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Загальні вимоги до складання
та оформлення службових документів у органах юстиції
Загальні вимоги до складання та
оформлення службових документів у
органах юстиції Полтавської області
визначені Типовою інструкцією з
діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої
влади,
затвердженої
постановою
Кабінету Міністрів України від
30.11.2011 № 1242, а також, Інструкцією з діловодства в Головному та
територіальних управліннях юстиції у
Полтавській області, затвердженою
наказом від 30.12.2011 № 797/5.
Службовий документ призначений
для передавання управлінської інформації у часі і просторі. Інформаційна
місткість службового документа визначається складом його реквізитів
(залежно від виду документа). Саме
система реквізитів перетворює повідомлення, зафіксоване на матеріальному
носії, на документ.
Важливе місце в діловодстві
належить правилам оформлення документів. Кожен документ складається з
окремих елементів, які називаються
реквізитами. Ряд документів, які видаються органами державної влади та
державного управління, мають склад
реквізитів, який впроваджено в законодавчих актах. Наприклад, паспорт,
трудова книжка, акти громадянського
стану. При розробці стандартів на
систему документації перш за все
визначається максимальний склад реквізитів документів, які входять до
системи, і кожному реквізиту відводиться точно зазначене місце на аркуші
паперу.
Складання документів на папері
довільного формату не дозволяється.
Для складання службових документів в
установах повинен використовуватися
папір форматів А3 (297?420 мм), А4
(210?297 мм) та А5 (148?210 мм).
Як правило, всі службові документи
повинні оформлятися на бланках
установи.
Текст документа повинен містити
певну аргументовану інформацію,
викладену стисло, грамотно, зрозуміло

та об'єктивно, без повторень та
вживання слів і зворотів, які не несуть
змістовного навантаження.
Текст документа оформляється у
вигляді суцільного складного тексту,
анкети, таблиці або поєднання цих
форм.
Суцільний складний текст документа
містить граматично і логічно узгоджену
інформацію про управлінські дії та
використовується під час складання
правил, положень, листів, розпорядчих
документів.
Як правило, тексти розпорядчих
документів і листів складаються з двох
частин. У першій зазначається підстава
або обґрунтування для складання
документа, в другій - висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або
прохання.
У окремих випадках текст документа
може містити лише одну резолютивну
частину, наприклад наказ - розпорядчу
частину без констатуючої, лист прохання без пояснення.
Службовий документ, що складається
в установі, повинен мати обов'язкові
реквізити і стабільний порядок їх
розміщення:
1. Державний герб.
2. Емблема організації,
3. Зображення державних нагород.
4. Код підприємства, установи або
організації.
5. Код форми документа.
6. Найменування міністерства або
відомства (вищої організації або
засновника).
7
Найменування
підприємства,
установи або організації - автора
документа.
8. Назва структурного підрозділу.
9. Індекс підприємства зв'язку, поштова
та телеграфна адреса, номер телефону
та телетайпу, факс, номер рахунку у
банку.
10. Назва виду документа.
11. Дата.
12. Індекс (номер) документа.
13. Посипання на індекс та дату
вхідного документа.
14. Місце складання або видання.
15. Гриф обмеження доступу до

документа.
16. Адресат.
17. Гриф затвердження.
18. Резолюція.
19. Заголовок до тексту.
20. Відмітка про контроль.
21. Текст.
22. Відмітка про наявність додатків.
23. Підпис.
24. Гриф погодження.
25. Візи.
26. Печатка.
27. Відмітка про за свідчення копій.
28. Прізвище виконавця та його номер
телефону.
29. Відмітка про виконання документа
та направлення його до справи.
30. Відмітка про перенесення даних на
машинний носій.
31. Відмітка про надходження.
Реквізити 1-9 стосуються автора
документа (адресанта). Реквізити 1-8 це
реквізити, які визначають авторство
документа. Вони мають бути позначені
в документі в повній відповідності до
правових актів: статутів або положень.
Порядок та форма запису індексу
підприємства зв'язку, поштова та
телеграфна адреса, номери телефону,
факсу, рахунку в банку повинні
відповідати поштовим правилам міністерства зв'язку.
Закріплення за реквізитами постійних
місць робить документи зручними для
сприйняття, спрощує їх обробку тощо.
Для зручності обробки документа з
усіх боків сторінки залишаються вільні
місця, так звані поля.
Якщо текст документа займає більше,
ніж один аркуш паперу, то на наступний
аркуш паперу не можна переносити
лише підпис. Крім підписів там має
бути не менше двох рядків тексту.
Нумерація сторінок проставляється
починаючи з другої сторінки. Номери
сторінок позначаються на верхньому
полі без крапок і тире.
Провідного спеціаліста відділу
організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
Л.О. Махова

25 січня 2012 року

Правові аспекти

Правовий вісник

19

Реєстрація службових документів в управліннях юстиції
Відповідно до Інструкції з діловодства
затвердженої наказом Головного управління юстиції в Полтавській області
288/5 від 12.06.09 реєстрація службових документів передбачає фіксацію
факту створення або надходження
документа шляхом проставлення на
ньому реєстраційного індексу. Реєстрація документів проводиться з метою
забезпечення їх обліку, контролю виконання і оперативного використання
наявної в документах інформації.
Реєстрації підлягають всі документи,
що потребують обліку, виконання і
використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні обліково-статистичні бухгалтерські, фінансові тощо), як такі, що створюються і використовуються, так і ті, що надходять від
інших органів і приватних осіб, а також
пропозиції, заяви і скарги громадян.
Не підлягають реєстрації документи
що містять інформацію оперативного
характеру.
На всіх вхідних документах проставляється відмітка про надходження
(реєстрацію) документа. Вона має вигляд реєстраційного штампа, який проставляється на нижньому полі першого
аркуша документа праворуч і містить
такі складові: найменування установи,
дату надходження документа, індекс
документа.
Основним принципом реєстрації
документів є однократність. Кожний

документ реєструється лише один раз:
вхідні - у день надходження, створювані - у день підписання або затвердження. При передачі зареєстрованого
документа з одного структурного
підрозділу в інший він удруге не
реєструється.
Документи реєструються в межах
груп в залежності від найменування виду, автора і змісту документів. Наприклад, окремо реєструються урядові документи, накази управління з основної
діяльності, накази з особового складу
та відряджень, рішення колегії управління, акти ревізій фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські зведення, матеріально-технічне постачання тощо.
При реєстрації вихідним документам
надаються позначення - реєстраційні
індекси, які складаються з індексу
управління, індексу за номенклатурою
справ та порядкового номеру по реєстраційній книзі вихідної кореспонденції.
Усі аркуші книги вихідної кореспонденції повинні бути пронумеровані в
правому верхньому куті, прошиті нитками, кінці яких виводяться на останній аркуш та заклеєні папером, який на
2-3 см більший ніж печатка. На ньому
пишуть: "В даному журналі прошито,
пронумеровано і скріплено печаткою
(далі вказується кількість аркушів
цифрою та в дужках літерами) аркушів". Вказують прізвище і ініціали

відповідальної особи, ставлять підпис і
печатку.
Для реєстрації всіх категорій вхідних
документів застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка, придатна
для обробки засобами обчислювальної
техніки. Реєстраційні картки отримують разом з документами структурні
підрозділи, та зберігають їх у себе до
повного виконання документів. Коли
документ є виконаним, картка з відмітками про виконання передається до
канцелярії. Запис про виконання документа має відображати суть вирішення
питання, містити індекс та дату документа, що його надіслано у відповідь.
Якщо письмову відповідь на зареєстрований документ не передбачено, то в
графі "Позначка про виконання документа" конкретно записують: коли, ким
і як вирішено питання, викладене в
зареєстрованому документі. В цій самій
графі зазначають індекс справи, в яку
документ підшито для зберігання.
Картки на пропозиції, заяви і скарги
громадян групуються в окрему
картотеку.
Усі реєстраційні картотеки створюються окремо на кожний календарний
рік.
Провідний спеціаліст відділу
організаційної роботи,
документування та контролю
ГУЮ у Полтавській області
Л.М. Розмаїта

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності, відповідно до Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції"
З 1 липня 2011 року набрали чинності
нові антикорупційні Закони України
"Про засади запобігання і протидії
корупції" (надалі-Закон) та "Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за
корупційні правопорушення", прийняття яких Верховною Радою України 7
квітня 2011 року започаткувало процеси
реформування у сфері запобігання і
протидії корупції в Україні.
Відносини, що виникають у сфері
запобігання і протидії корупції, регулюються цим Законом, іншими законами і міжнародними договорами
України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, а
також прийнятими на їх виконання
іншими нормативно-правовими актами.
Дія цього Закону передбачає ряд
обмежень, які поширюються на всіх
осіб, визначених суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, у межах, установлених цим
Законом.
До таким обмежень, зокрема, відно-

сяться обмеження щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності. Як передбачено ст. 7 Закону,
особам, зазначеним у пункті 1 частини
першої статті 4 цього Закону, тобто
особам, уповноваженим на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування забороняється: займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та
суддівської практики із спорту), якщо
інше не передбачено Конституцією або
законами України; входити до складу
органу управління чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції
з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють
інтереси держави чи територіальної
громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії госпо-

дарського товариства), якщо інше не
передбачено Конституцією або законами України. У тому випадку, коли
Конституцією і законами України для
окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується
за спеціальними процедурами.
Обмеження, вказані вище, не поширюються на депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які
здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів
Вищої ради юстиції (крім тих, які
працюють у Вищій раді юстиції на
постійній основі), народних засідателів
і присяжних.
Головний спеціаліст
відділу кадрової роботи
та державної служби
ГУЮ у Полтавській області
О.І. Антоненко

Правовий вісник

Правові аспекти
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ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів
Головного управління юстиції у Полтавській області, їх заступниками на 2012 рік
Структурний підрозділ

Адреса

День прийому

Часи прийому

Управління державної
виконавчої служби

вул. Тевелєва, 13

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00
з 9.00 до 15.00

Відділ кадрової роботи
та державної служби

вул. Сапіго, 6

вівторок, середа, четверг
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ бухгалтерського обліку,
вул. Сапіго, 6
звітності та планово-ресурсного
забезпечення

середа
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ державної реєстрації
актів цивільного стану
реєстраційної служби

вул. Зигіна, 1а

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00
з 9.00 до 15.00

Відділ державної реєстрації
юридичних осіб та легалізації
об'єднань громадян
реєстраційної служби
к.316

вул. Жовтнева, 45

вівторок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ нотаріату

вул. Жовтнева, 45 к.312

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 16.00

Відділ правової освіти
та державної реєстрації
нормативно-правових актів

вул. Жовтнева, 45
к.315

вівторок
(щотижня)

з 9.00 до 12.00

Відділ організаційної роботи,
документування та контролю

вул. Жовтнева, 45
к.346-а

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 14.00
з 9.00 до 15.00

Відділ з питань банкрутства

вул. Жовтнева, 45 к.313

вівторок
(щотижня)

з 9.00 до 12.00

Відділ судової роботи,
експертного забезпечення
правосуддя та систематизації
законодавства

вул. Жовтнева, 45
к. 525

понеділок, четвер,
п'ятниця
(щотижня)

з 9.00 до 14.00
з 9.00 до 15.00

ГРАФІК
проведення виїзних прийомів громадян начальником Головного управління юстиції
у Полтавській області Колотіловою Т.М. на І півріччя 2012 року
№ п/п Місце проведення
виїзного прийому

Проведення

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Чутове
Шишаки
Кобеляки
Кременчук
Котельва
Полтава,
Полтавський район

м.Полтава, вул. Жовтнева,45 к.321 (перший, третій вівторок місяця)
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21
ГРАФІК
прямих телефонних "гарячих ліній" в Головному управлінні юстиції у Полтавській області
на І півріччя 2012 року (час роботи з 15.00 до 16.00)
Прізвище, ім'я, по-батькові Посада

Дні прийому

Телефони

11.01.2012
15.02.2012
25.04.2012

56-28-60

Заступник начальника Головного управління юстиції
у Полтавській області
Зубарєва Світлана Віталіївна

04.01.2012
14.03.2012
13.06.2012

7-37-96

Начальник управління державної виконавчої служби
Качмар Василь Богданович

25.01.2012
21.03.2012

67-84-06

Начальник реєстраційної служби
Головного управління юстиції у Полтавській області
Кочук Олександр Вікторович

08.02.2012
07.03.2012
18.04.2012

56-92-91

В.о. заступника начальника
управління - начальник відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Бороздіна Олена Вікторівна

18.01.2012
28.03.2012

7-36-51

Начальник відділу нотаріату
Лебедь Наталія Валеріївна

01.02.2012
30.05.2012

56-20-23

Відділ правової роботи,
правової освіти та державної
реєстрації нормативно-правових актів
Давиденко Олена Михайлівна

14.03.2012
11.04.2012
06.06.2012

56-92-93

Заступник начальника - начальник відділу
кадрової роботи та державної служби,
представник Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини
у Полтавській області
Маренко Любов Миколаївна

22.02.2012
20.06.2012
16.05.2012

7-51-40

В.о. начальника відділу судової роботи,
експертного забезпечення правосуддя
та систематизації законодавства
Чемерис Віталій Миколайович

29.02.2012
23.05.2012

7-37-09

Начальник відділу з питань банкрутства
Сластьоненко Петро Васильович

04.03.2012
27.06.2012

56-92-89

Начальник Головного управління юстиції
у Полтавській області
Колотілова Тетяна Михайлівна

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом Головного управління юстиції у Полтавській області
Прізвище, ім'я, по-батькові
Колотілова Т.М.

Посада
Начальник Головного управління юстиції

Дні прийому

Час прийому

перший, третій вівторок місяця
п'ята субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

другий, четвертий вівторок місяця
третя субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Зубарєва С.В.

Заступник начальника Головного управління юстиції

Маренко Л.М.

Заступник начальника управління юстиції
перша, третя середа місяця
- начальник відділу кадрової роботи та державної служби, п'ята субота місяця
представник Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини у Полтавській області

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Качмар В.Б.

Начальник управління державної виконавчої служби

другий, четвертий вівторок місяця
третя субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Кочук О.В.

Начальник реєстраційної служби

другий, четвертий четвер місяця
друга субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Король С.С.

В.о. заступника начальника управління
- начальника відділу фінансового забезпечення
бухгалтерського обліку та звітності

друга, четверта середа місяця
четверта субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Бороздіна О.В.

В.о. заступника начальника управління
- начальника відділу державної реєстрації
актів цивільного стану

другий, четвертий четвер місяця
друга субота місяця

з 10.00 до 14.00
з 09.00 до 11.00

Правовий вісник

Державному службовцю на замітку

25 січня 2012 року

22

Державна служба
У 2012 році буде проведено основний етап реформування державної
служби. Правовою базою для здійснення таких кроків стане Закон "Про
державну службу", який був прийнятий
Верховною радою України 17 листопада 2011 року і підписаний Главою
держави 10 січня 2012 року.
Нова редакція Закону, автором якого
є Президент України, ухвалена на виконання завдань Національного плану дій
на 2011 рік. Варто зазначити, що всі
завдання Нацплану в цьому напрямку
виконані в повному обсязі: прийняті
нормативні документи, зокрема для підвищення ефективності перепідготовки і
підвищення кваліфікації держслужбовців, для реформування Національної
академії держуправління тощо.
Новий Закон підвищує соціальний
статус державного службовця, впроваджує адекватне матеріальне забезпечення, краще захищає права на професію, насамперед, від впливу політичних факторів. Наприклад, згідно з
новим Законом, призначення державних службовців на державну службу

буде здійснюватися лише за принципом
відкритого конкурсу. Механізми проходження державної служби, заохочень
та стягнень тощо виписані більш чітко,
що позбавить можливостей застосування подвійних стандартів щодо
підлеглих.
Протягом поточного року Нацдержслужба проведе комплекс заходів для
повномасштабного введення Закону в
дію з 1 січня 2013. Будуть розроблені 22
типових положення, що регулюють
процедурні моменти застосування
Закону. Оскільки Закон стосується
діяльності майже 280 тисяч державних
службовців, для кожного з них будуть
підготовлені профілі професійної
компетентності - одна з новел Закону.
Відповідні методичні рекомендації та
зразки документів будуть розроблені
фахівцями Нацдержслужби.
З набуттям чинності Закону державні
службовці мають якісно іншим чином
організувати свою роботу, відтак, Нацдержслужба та її територіальні органи
протягом року проведуть низку тренінгів та інших навчальних заходів прак-

тичного спрямування.
Реформа державної служби наблизить систему державного управління
до європейських стандартів, модернізує
і професіоналізує її, підготує до
здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".
Матеріал надано
Управлінням державної служби
Головного управління державної
служби України
у Полтавській області

У наступних номерах газети
"Правовий вісник" буде подано
позиційні матеріали щодо основних
положень Закону України "Про
державну службу" (нова редакція)

Про “Порядок організації проведення спеціальної перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов'язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування”
На виконання статті 11 Закону
України "Про засади запобігання і
протидії корупції" видано Указ Президента України від 25 січня 2012 року
№33/2012 "Про Порядок організації
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування". Кабінету Міністрів
України доручено у двомісячний строк
привести свої акти та забезпечити
приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Указом та подати
пропозиції щодо внесення до актів
Президента України змін, що випливають із цього Указу.
Порядок організації проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо
осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
1. Спеціальній перевірці підлягають
відомості щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого

самоврядування, зазначених у пункті 1
частини першої статті 4 Закону України
"Про засади запобігання і протидії
корупції" (крім кандидатів на пост
Президента України, кандидатів у
народні депутати України, кандидатів у
депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та на
посади сільських, селищних, міських
голів) (далі - кандидати), у тому числі
відомості, подані особисто.
Спеціальна перевірка відомостей про
кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
2. Організація проведення спеціальної
перевірки покладається на керівника
(заступника керівника) відповідного
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, на зайняття
посади в якому претендує кандидат,
крім випадків, установлених законом.
3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування може визначити
відповідальні структурні підрозділи.
4. Спеціальній перевірці підлягають
відомості щодо:
- притягнення особи до кримінальної

відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
- факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
- достовірності відомостей, зазначених
у декларації про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансового характеру за
минулий рік;
- наявності в особи корпоративних
прав;
- стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;
- громадянства;
- інших відомостей, вимога щодо
подання яких установлена законом.
5. Спеціальна перевірка проводиться за
письмовою згодою кандидата (форма 1,
додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання
кандидатом повідомлення про результати конкурсу.
У разі ненадання кандидатом згоди
спеціальна перевірка стосовно нього не
проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для
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Державному службовцю на замітку

призначення на відповідну посаду не
розглядається.
6. Спеціальна перевірка проводиться у
п'ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який організовує проведення
перевірки, запиту про проведення
спеціальної перевірки (далі - запит).
7. Спеціальна перевірка проводиться:
1) Міністерством внутрішніх справ
України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її
зняття, погашення, про застосування до
кандидата адміністративних стягнень за
корупційні правопорушення;
2) Міністерством юстиції України щодо наявності у Єдиному державному
реєстрі осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, відомостей про
кандидата;
3) Державною податковою службою
України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
4) Міністерством охорони здоров'я
України - щодо відомостей про стан
здоров'я кандидата;
5) Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України - щодо освіти,
наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
6) Державною міграційною службою
України - щодо відомостей про громадянство.
До проведення спеціальної перевірки
інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом,
можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні
органи виконавчої влади.
8. Відповідний орган державної влади
чи орган місцевого самоврядування не
пізніше наступного робочого дня після
одержання згоди кандидата надсилає
(за винятком випадків, передбачених
пунктом 9 цього Порядку) до органів,
зазначених у пункті 7 цього Порядку,
або до їх територіальних органів чи
підрозділів (за наявності) запит, підготовлений кадровою службою (іншим
підрозділом) цього органу (форма 2, додається).
Запит підписується керівником відповідного органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування, а в
разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником
керівника цього органу відповідно до
розподілу функціональних обов'язків.
9. Запит про проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо кандидатів
на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється
Президентом України або Кабінетом
Міністрів України, надсилається не
пізніше наступного робочого дня після
одержання згоди кандидата до органів,
зазначених у пункті 7 цього Порядку,

або до їх територіальних органів чи
підрозділів (за наявності) відповідно
Главою Адміністрації Президента
України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними
посадовою особою) через Національне
агентство України з питань державної
служби (форма 2, додається).
10. До запиту додаються копії:
1) письмової згоди кандидата на
проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографії;
3) паспорта;
4) документів про освіту, вчені звання,
наукові ступені;
5) декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік;
6) медичної довідки про стан здоров'я;
7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) довідки про допуск до державної
таємниці (у разі наявності);
9) інших документів, у яких містяться
відомості, вимога щодо подання яких
установлена законом.
Копії документів, зазначених у
підпунктах 1 - 3 цього пункту, надсилаються всім органам, які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 - 9,
надсилаються органам, які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.
11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних,
які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності особою, яка виконує його обов'язки, або
заступником керівника цього органу
відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному
органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом
другим цього пункту), не пізніше семи
днів із дати надходження запиту.
Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього
Порядку, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну
перевірку, а в разі його відсутності особою, яка виконує його обов'язки, або
заступником керівника цього органу
відповідно до розподілу функціональних обов'язків, не пізніше семи днів із
дати надходження запиту подається до
Національного агентства України з
питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої
інформації здійснює її узагальнення та
надсилає відповідно до Адміністрації
Президента України або Секретаріату
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Кабінету Міністрів України.
13. Кадрова служба (інший підрозділ)
органу, який надіслав запит, на підставі
інформації, зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує
довідку про результати спеціальної
перевірки (форма 3, додається), яка
підписується її керівником.
Довідка про результати проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо
кандидатів, зазначених у пункті 9 цього
Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів
України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього
Порядку, поданої Національним агентством України з питань державної
служби.
14. Довідка про результати спеціальної
перевірки додається до документів,
поданих кандидатом, або до особової
справи, якщо прийнято рішення про
його призначення на посаду.
15. У разі встановлення за результатами
спеціальної перевірки факту подання
кандидатом неправдивих відомостей
посадова особа (орган), яка (який)
здійснює призначення (обрання) на
посаду, відмовляє такому кандидату у
призначенні (обранні) на посаду та
протягом трьох робочих днів з дня
надходження відповідної інформації
повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в
установленому законом порядку.
Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати
спеціальної перевірки. У разі незгоди
кандидата з результатами перевірки він
може подати свої зауваження у
письмовій формі стосовно її результатів
до відповідного органу.
Рішення про відмову кандидату у
призначенні (обранні) на посаду з
підстави, зазначеної в абзаці першому
цього пункту, може бути оскаржено до
суду.
16. Органи, які проводили спеціальну
перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів
спеціальної перевірки надають йому
письмову відповідь протягом десяти
днів з дати надходження зауважень.
17. У разі переведення кандидата на
іншу посаду у межах одного і того ж
органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування спеціальна
перевірка щодо нього не проводиться.
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