
2
Правовий вісник

Начальник 

Головного управління юстиції

у Полтавській області  

Колотілова Тетяна Михайлівна

Заступник начальника 

Головного управління юстиції 

у Полтавській області

Зубарєва Світлана Віталіївна

Начальник Головного Управління

праці та соціального захисту

населення Полтавської обласної

державної адміністрації

Корнієнко Людмила Василівна

Заступник начальника 

Головного управління освіти і науки

Полтавської обласної  державної

адміністрації

Горбаньова Світлана Володимирівна

Заступник начальника, Головного

управління - начальник управління

інформаційної політики  Головного

управління інформації та

внутрішньої політики

Полтавської обласної державної

адміністрації 

Коробов Олег Ігорович

Голова комісії з питань забезпечення

законності та правопорядку

Полтавської обласної ради

Хрістов Дмитро Іванович

Начальник відділу правової  роботи,

правової освіти та державної

реєстрації нормативно - правових

актів  Головного управління юстиції 

у Полтавській області  

Давиденко Олена Михайлівна

Головний редактор

Карюк Світлана Володимирівна

Редакційна колегія

Наступний номер газети вийде 25  листопада  2012 року

Юридично-інформаційна газета “Правовий вісник”

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія ПЛ №788-45 Р від 11 квітня 2007р.
Засновник:  Головне управління юстиції у Полтавській області,

видається за кошти  Полтавської обласної ради, згідно програми “Правової освіти
населення області 2011-2015 роки”.

Адреса: 36022  м. Полтава, пров. Рибальський, 10 “а”.

Тел. факс: (0532) 57-26-14, (050) 63-12-862

Тираж 1000 примірників.  Оригінал- макет ПП “Сонатта” Друк: ПП “ІнАрт” 
Редакція не несе відповідальність за зміст статей і рекламних оголошень. 

Передрук матеріалів без погодження з редакцією заборонено.

25 жовтня 2012 року

Сьогодні у номері:

Про основні зміни, що відбулися в законодавстві про вибори, про які необхідно

знати виборцю..............................................................................................................3

Яка є відповідальність, за порушення законодавства про звернення громадян?..4

Робота зі зверненнями громадян у Головному управлінні юстиції у Полтавській

області протягом 9 місяців 2012 року (в порівнянні з 9 місяцями 2011 року)......6

Чи має право нотаріус користуватися Державним реєстром майнових прав на

нерухомість, та самостійно реєструвати об’єкти угоди? .........................................7

Актуальні питання виконання рішень у немайнових спорах..................................8

Як виконуються рішення про поновлення на роботі?..............................................9

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між

собою...........................................................................................................................10

Обов'язковість вимог  державних виконавців, гарантії  фізичних та юридичних

осіб у виконавчому провадженні..............................................................................10

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів

(аукціону)....................................................................................................................11

Яка відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів?...........................12

Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами..................12

Як оформляєтьчя звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення 

та земельну ділянку фізичної особи?.......................................................................14

Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання...................14

Що робити при втраті або пошкодженні трудової книжки?...................................15

Як контролюється законність  виконавчого провадження?...................................15

Законопроект щодо спрощення процедури державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно..........................................................................................................16

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.......16

Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання

безоплатної вторинної правової допомоги, у Полтавській області .......................18

Звернення судових рішень до виконання.................................................................20

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень як спосіб дотримання

принципу законності при виконанні рішень судів..................................................20

Додаткові відпустки одиноким матерям..................................................................21

Перелік зареєстрованих нормативно-правових актів Головним управлінням

юстиції у Полтавській області за III квартал 2012 року..........................................22

Перешкоди до укладення шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між

собою...........................................................................................................................23



Правовий вісник
3

Гаряча тема

Про основні зміни, що відбулися
в законодавстві про вибори,

про які необхідно знати виборцю

Напередодні обрання народних
депутатів України до Верховної Ради
України тема виборів, висвітлення
питань їх регулювання є актуальною
для кожного, хто має право на
голосування. Визначено дату чергових
виборів народних депутатів України -
остання неділя жовтня 2012 року, тобто
28 жовтня 2012 року. Про те, які основні
зміни відбулися в законодавстві про
вибори, про які необхідно знати
виборцю  редакція “ПВ” попросила
розповісти начальника Головного
управління юстиції у Полтавській
області Тетяну Михайлівну Колотілову.

Колотілова Т.М.: Відповідно до Закону
України "Про вибори народних депу-
татів України":
- запроваджена  змішана система вибо-
рів: 225 депутатів обираються за закри-
тими партійними списками, 225 - за
одномандатними мажоритарними окру-
гами;

На виборах депутатів кожний
виборець має в одномандатному та
загальнодержавному округах по одному
голосу. Громадяни України обирають
депутатів безпосередньо шляхом голо-
сування за кандидатів у депутати,
включених до виборчого списку партії,
та за кандидатів у депутати в
одномандатних округах.
- участь у виборах будуть брати тільки
політичні партії; участь блоків, які
складаються з партій, не передбачено;
- підвищено прохідний бар'єр з 3 %
до 5 %;
-  скасовано голосування "проти всіх".
Єдиним способом проголосувати "про-
ти всіх" є непроставлення жодної поз-
начки в бюлетені або проставлення
більше однієї позначки;
- відхилення кількості виборців в одно-

мандатному окрузі не може переви-
щувати 12% орієнтовної середньої
кількості виборців в одномандатних
округах; 

Змінився порядок формування
виборчих комісій. 
Змінився порядок висування і реєст-

рації кандидатів у депутати, всі канди-
дати у депутати реєструються лише
ЦВК. 

Внесена партіями і кандидатами
грошова застава повертатиметься лише
у випадку отримання ними місць у
парламенті.

Декларації про майновий стан, дохо-
ди, витрати і зобов'язання фінансового
характеру оприлюднюватимуться на
веб-сайті ЦВК за винятком інформації,
що є конфіденційною. 

Відновлено державне фінансування
агітаційної діяльності. За рахунок кош-
тів Державного бюджету України виго-
товлятимуться інформаційні плакати
про партії і кандидатів в одномандатних
округах, надаватиметься ефірний час на
радіо і телебаченні партіям - суб'єктам
виборчого процесу, друкуватимуться
передвиборні програми партій і канди-
датів в одномандатних округах. 

У частині оскарження рішень, дій та
бездіяльності щодо виборів новим є
продовження строків подання скарг до
виборчих комісій з 2 днів до 5 днів. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, які виборчі
права мають громадяни України
відповідно чинного законодавства?

Колотілова Т.М.: Відповідно до статті
38 Конституції України громадяни
України мають право вільно обирати і
бути обраними до органів державної
влади та органів місцевого самовря-
дування.

Конституцією України та Законом
України "Про вибори народних депу-
татів України" визначено, що право
голосу на виборах народних депутатів
України мають громадяни України,
яким на день голосування виповнилося
вісімнадцять років. Не має права голосу
громадянин, визнаний судом недіє-
здатним.

Громадяни України, які мають право
голосу, є виборцями. Підставою реалі-
зації виборцем свого права голосу на
виборах є його включення до списку
виборців на виборчій дільниці. 

Громадяни України, які мають право
голосу, можуть брати участь у роботі
виборчих комісій як їх члени; прово-
дити передвиборну агітацію; вести
спостереження за ходом виборчого
процесу; бути довіреною особою або
набувати статусу іншого учасника ви-
борчого процесу тощо у порядку,
визначеному Законом України "Про

вибори народних депутатів України"  та
іншими законами України.

Участь громадян України у виборах
депутатів є добровільною. Громадянам
України забезпечуються умови для
вільного формування своєї волі та її
вільного виявлення при голосуванні.
Голосування на виборах депутатів є
таємним. Кожний виборець голосує на
виборах особисто. Виборець може
використати право голосу тільки на
одній виборчій дільниці, де він вклю-
чений до списку виборців.

Громадянин України, який на день
виборів досяг двадцяти одного року,
має право голосу і проживає в Україні
протягом останніх п'яти років, може
бути обраний депутатом. 

Право висування кандидатів у депу-
тати належить громадянам України, які
мають право голосу. Це право реалі-
зується ними через партії або шляхом
самовисування відповідно до Закону
України "Про вибори народних
депутатів України". 

Не може бути висунутий кандидатом
й обраний депутатом громадянин, який
має судимість за вчинення умисного
злочину, якщо ця судимість не пога-
шена і не знята у встановленому
законом порядку.

Кор.: Органи ведення Державного
реєстру виборців складають попе-
редні списки виборців для  виборчих
дільниць. Тетяно Михайлівно, чи
можна перевірити, чи виборець у
попередньому списку виборців?

Колотілова Т.М.: Не пізніш як за
двадцять днів до дня голосування орган
ведення Державного реєстру виборців у
приміщенні, в якому він розташований,
передає один примірник попереднього
списку виборців на паперовому носії
відповідній дільничній виборчій
комісії.

Дільнична виборча комісія наступного
дня після отримання попереднього
списку виборців надає його для загаль-
ного ознайомлення у приміщенні діль-
ничної виборчої комісії.

Також дільнична виборча комісія
надсилає або доставляє в інший спосіб
кожному виборцю іменне запрошення,
яким повідомляє про включення його
до попереднього списку виборців від-
повідної виборчої дільниці, адресу
дільничної виборчої комісії, її номер
телефону і розпорядок роботи, а також
про час і місце голосування. 

Виборець має право ознайомитися із
попереднім списком у приміщенні
дільничній виборчій комісії та пере-
вірити правильність внесених до нього
відомостей.

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 

25 жовтня 2012 року
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Кор.: Якщо громадянин не знайде
себе у попередньому  списку виборців
або у його прізвищі  буде помилка, куди
йому необхідно звернутися?

Колотілова Т.М.: Громадянин може
звернутися  до дільничної виборчої ко-
місії або безпосередньо до органу
ведення  Державного  реєстру  виборців
із заявою  про  уточнення попереднього
списку виборців,  у тому числі про
включення або виключення зі списку
себе  особисто. Заява  може бути подана
не  пізніш  як  за  п'ять  днів  до  дня
голосування   і розглядається виборчою
комісією протягом одного дня. Заява,
подана після зазначеного строку, не
розглядається. 

Адміністративний позов про уточ-
нення списку виборців може бути
подано   до   суду   в   порядку,   встанов-
леному Кодексом адміністративного
судочинства України.  Рішення суду про
внесення  змін до  попереднього  списку
виборців  не  пізніш як за п'ять днів до
дня голосування подається виборцем
до відповідного органу ведення Дер-
жавного реєстру виборців  або  до  від-
повідної  дільничної  виборчої  комісії
для негайного направлення до такого
органу,  а пізніше цього строку  - до
дільничної виборчої комісії. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо
громадянин під час голосування
виявив помилку в уточненому списку
виборців у прізвищі, імені чи по-
батькові, або взагалі, що його  у списку
не має, що робити?

Колотілова Т.М.: Зміни до уточненого
списку  виборців вносить голова або
заступник  голови  та  секретар  діль-
ничної  виборчої  комісії  на підставі
рішення  суду  та повідомлення органу
ведення Державного реєстру виборців. 

У день голосування зміни  до  уточ-
неного  списку  виборців вносяться вик-
лючно на підставі рішення суду. 
Голова,  заступник голови або секретар

дільничної виборчої комісії в день
голосування можуть виправляти  неточ-
ності та технічні описки  в  уточненому
списку  виборців  -  неправильне  напи-
сання прізвища,  власного  імені  (усіх
власних імен),  по батькові (за наяв-
ності),  дати  народження,  номера  бу-
динку,  квартири   місця проживання - в
разі,  якщо,  незважаючи на такі техніч-
ні описки, є зрозумілим, що до списку
виборців включено саме того виборця,
який прибув  на  виборчу  дільницю  для
голосування.  Таке виправлення засвід-
чується підписом голови або заступ-
ника голови  чи  секретаря дільничної
виборчої комісії у графі "Примітки". 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а якщо
людина за  станом здоров'я  чи  у
зв'язку з інвалідністю    не  здатна  пе-
ресуватися самостійно, яким чином
вона  зможе проголосувати?

Колотілова Т.М.: Якщо людина за
віком, у зв'язку з інвалідністю  чи  за
станом здоров'я  не  здатна  пересува-
тися самостійно, дільнична виборча
комісія надає можливість голосувати за
місцем  перебування  цього виборця. 
Для   організації   голосування   вибор-

ців,   не   здатних пересуватися  самос-
тійно,  за  їх  місцем  перебування   діль-
нична виборча  комісія в останній  день
перед  днем виборів (до 27 жовтня 2012
року включно) на своєму засіданні
виготовляє  витяг  із  списку   виборців
за формою, встановленою Централь-
ною виборчою комісією. 

До витягу із списку виборців
включаються:
1) без рішення комісії - виборець,
постійно не здатний самостійно пересу-
ватися, щодо якого у списку виборців
зазначена відповідна відмітка, якщо
такий виборець до 12 години останньої
суботи перед днем голосування (до 12
години 27 жовтня 2012 року включно)
письмово або особисто не повідомив
відповідну дільничну виборчу комісію
про бажання проголосувати у примі-
щенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої
комісії - виборець, який тимчасово не
здатний самостійно пересуватися, на
підставі його заяви та довідки медичної
установи про стан його здоров'я.

Виборець, який тимчасово не здатний
пересуватися самостійно, поштою або
через інших осіб зобов'язаний подати
дільничній виборчій комісії не пізніше
20 години останньої п'ятниці перед
днем голосування (до 20 години 26
жовтня 2012 року включно):
- власноручно написану заяву з про-
ханням забезпечити йому голосування
за місцем його перебування із зазна-
ченням місця перебування виборця;
- довідку медичної установи про стан
здоров'я виборця.

На спеціальних виборчих дільницях,
утворених у стаціонарних лікувальних
закладах, голосування за місцем пере-
бування виборця проводиться на під-
ставі власноручно написаної заяви
виборця з проханням забезпечити йому
голосування за місцем його перебу-
вання у зв'язку з необхідністю дотри-
мання постільного режиму.

Витяг невідкладно після його скла-
дання надається для загального
ознайомлення у приміщенні дільничної
виборчої комісії.

На закордонних виборчих дільницях
законодавством України не передбачена
можливість виборців голосувати за
місцем перебування.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи може
громадянин змінити місце голосу-
вання, тобто виборчу дільницю без
зміни виборчої адреси?

Колотілова Т.М.: Так. Відповідно до
Закону України "Про Державний реєстр
виборців" за мотивованим зверненням
виборця, який має право голосу на

Яка є
відповідальність,

за порушення
законодавства про звернення

громадян?

Структура системи роботи із

зверненнями громадян є неповною без

розгляду питання про відповідальність

за порушення законодавства про

звернення громадян. 

Особливої актуальності це питання

набуває з набуттям чинності Указу

Президента України "Про додаткові

заходи щодо забезпечення реалізації

конституційних прав громадян на

звернення" від 13 серпня 2002 року, де

зроблено наголос на посилення

відповідальності посадових та службо-

вих осіб за порушення у сфері

розгляду громадян.

Відповідальність за порушення

законодавства про звернення громадян

можна поділити на:

1) відповідальність посадових осіб;

2) відповідальність громадян. 

Статтею 24 Закону України "Про

звернення громадян" для осіб, винних

у порушенні законодавства про

звернення громадян, передбачено

цивільну, адміністративну або кри-

мінальну відповідальність, передба-

чену законодавством України.

У випадку задоволення скарги орган

або посадова особа, яка прийняла

неправомірне рішення щодо звернення

громадянина, відшкодовують йому

завдані матеріальні збитки, пов'язані з

поданням і розглядом скарги,

обґрунтвані витрати, понесені у зв'язку

з виїздом для розгляду скарги на

вимогу відповідного органу, і втра-

чений за цей час заробіток. Спори про

стягнення витрат розглядаються в

судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в

порядку, встановленому чинним зако-

нодавством, можуть бути відшкодовані

моральні збитки, завдані
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відповідних виборах, орган ведення
Реєстру може тимчасово (на період їх
проведення) змінити виборцю місце
голосування (виборчу дільницю) без
зміни його виборчої адреси. Таке
звернення подається до органу ведення
Реєстру за місцезнаходженням зазначе-
ної виборцем виборчої дільниці або за
виборчою адресою не пізніше ніж за
п'ять днів до дня голосування на відпо-
відних виборах.

Тимчасова зміна місця голосування
виборця (виборчої дільниці) підтвер-
джується посвідченням за формою,
встановленою Центральною виборчою
комісією, яке видається виборцю.
Примірний зразок заяви про тимчасову

зміну місця голосування виборця
встановлено постановою Центральної
виборчої комісії від 1 квітня 2011 року
№ 57 "Про забезпечення тимчасової
зміни місця голосування виборця без
зміни його виборчої адреси".

Кор.: Які документи  необхідно взяти
громадянину з собою на виборчу діль-
ницю для того щоб  проголосувати?

Колотілова Т.М.: Право голосу на ви-
борах депутатів мають громадяни
України, яким на день голосування
виповнилося вісімнадцять років. На
виборчій дільниці для того, щоб отри-
мати виборчий бюлетень, який вида-
ється на підставі списку виборців,
громадянин повинен пред'явити  один із
таких документів:

на звичайній та спеціальній виборчій
дільниці:
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове посвідчення громадянина
України (для осіб, недавно прийнятих
до громадянства України);
3) військовий квиток (виключно для
військовослужбовців строкової
служби);

на закордонній виборчій дільниці, а
також на спеціальній виборчій дільниці,
утвореній на судні, що перебуває у
плаванні під Державним Прапором
України, та на полярній станції
України:
1) паспорт громадянина України для
виїзду за кордон;
2) дипломатичний паспорт;
3) службовий паспорт;
4) паспорт громадянина України (на
закордонних виборчих дільницях,
утворених у країнах, до яких дозво-
лений в'їзд громадян України за
паспортом громадянина України);

на спеціальній виборчій дільниці,
утвореній у відповідній установі вико-
нання покарань або слідчому ізоляторі: 

картку (довідку) установи виконання
покарань або слідчого ізолятора, що
повинна містити: прізвище, ім'я, по
батькові, число, місяць, рік народження,
громадянство, фотокартку особи, під-
пис керівника та печатку установи (для
осіб, які перебувають в установах
виконання покарань або слідчих
ізоляторах).

Кор.: Тетяно Михайлівно, на які
основні моменти виборчої процедури
необхідно звернути увагу виборцю?

Колотілова Т.М.: За умови пред'яв-
лення виборцем одного із вище-
зазначених документів, наявності його
у списку виборців на відповідній ви-
борчій дільниці та після того, як ним
буде поставлено підпис за отримання
виборчого бюлетеня у списку виборців
та у визначеному місці на контроль-
ному талоні виборчого  бюлетеня, член
дільничної виборчої комісії видає
виборчий бюлетень.

Забороняється отримання виборчого
бюлетеня від інших осіб (крім упов-
новаженого члена виборчої комісії,
який видає виборчий бюлетень), заохо-
чення або змушування виборців до
передачі виборчого бюлетеня іншим
особам шляхом підкупу, погроз або
іншим способом.

Виборчий бюлетень не передається
іншим особам.

Виборчий бюлетень заповнюється
виборцем особисто в кабіні для таєм-
ного голосування. Під час заповнення
виборчого бюлетеня забороняється
присутність у кабіні для таємного голо-
сування інших осіб. Виборець у
приміщенні для голосування може
перебувати лише протягом часу, необ-
хідного для голосування.

У виборчому бюлетені для голосу-
вання у загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі ста-
виться позначка "плюс" ("+") або інша,
що засвідчує волевиявлення виборця, у
квадраті проти назви партії, за
кандидатів у депутати від якої він
голосує.

Голосувати можна за кандидатів у
депутати лише від однієї партії.

У виборчому бюлетені для голо-
сування в одномандатному виборчому
окрузі ставиться позначка "плюс" ("+")
або інша, що засвідчує волевиявлення
виборця, у квадраті проти прізвища
кандидата у депутати, за якого він
голосує.

Виборець може голосувати лише за
одного кандидата у депутати.

Якщо на виборчому бюлетені
зроблено більш як одну позначку або не
поставлено жодної позначки, то такий
виборчий бюлетень вважається недійс-
ним.

Заповнений виборчий бюлетень
виборець особисто вкидає до виборчої
скриньки. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо
виборець через фізичні вади не може
самостійно вкинути виборчий бю-
летень до виборчої скриньки, він
може скористатися чиєюсь допо-
могою, чи існують якісь обмеження?

Колотілова Т.М.: Так. Виборець, який
внаслідок фізичних вад не може самос-
тійно заповнити виборчий бюлетень
або самостійно вкинути виборчий

неправомірними діями або рішеннями

органу чи посадової особи при

розгляді скарги. Розмір відшкодування

моральних (немайнових) збитків у

грошовому виразі визначається судом

(ст.25 Закону України "Про звернення

громадян"). 

Законом України "Про звернення

громадян" передбачено також відпо-

відальність громадян за подання звер-

нень протиправного характеру. Так, в

статті 26 даного закону зазначено, що

подання громадянином звернення, яке

містить наклеп і образи, дискре-

дитацію органів державної влади,

органів місцевого самоврядування,

об'єднань громадян та їхніх посадових

осіб, керівників та інших посадових

осіб підприємств, установ і організацій

незалежно під форм власності, заклики

до розпалювання національної, расо-

вої, релігійної ворожнечі та інших дій,

тягнуть за собою відповідальність,

передбачену чинним законодавством.

Законодавством передбачена також

майнова відповідальність громадян.

Зокрема, витрати, зроблені органом

державної влади, місцевого самовря-

дування, установою, організацією

незалежно від форм власності, об'єд-

нанням громадян, підприємством,

засобами масової інформації у зв'язку з

перевіркою звернень, які містять

завідомо неправдиві відомості, можуть

бути стягнуті з громадяни на за

рішенням суду (ст.11 Закону України

"Про звернення громадян").

Слід відмітити, що законодавством

прямо не передбачено відповідаль-

ності за конкретні правопорушення в

процесі розгляду звернень, а статті

Закону України "Про звернення гро-

мадян" не визначають санкцій за

відповідні порушення, що, безперечно,

є серйозним недоліком чинного зако-

нодавства.

Провідний спеціаліст 

відділу примусового 

виконання рішень                                                     

УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.І. Пальчик
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бюлетень до виборчої скриньки має
право з відома голови або іншого члена
дільничної виборчої комісії ско-
ристатися допомогою іншого виборця,
крім члена виборчої комісії, кандидата у
депутати, його довіреної особи,
уповноваженої особи партії, офіційного
спостерігача.

Кор.: Тетяно Михайлівно, що робити,
якщо  виборець,  заповнюючи  вибор-
чий  бюлетень, припустився  помил-
ки?

Колотілова Т.М.: У  разі  якщо  вибо-
рець,  заповнюючи  виборчий  бюле-
тень, припустився  помилки,  він  має
право  невідкладно  звернутися  з пись-
мовою заявою  до  члена  виборчої  ко-
місії,  який  видав  йому виборчий бю-
летень, з проханням видати йому інший
виборчий бюлетень для голосування у
загальнодержавному або одноман-
датному  окрузі. Член  виборчої  комісії
видає  виборцю інший виборчий бю-
летень тільки в обмін на невірно
заповнений   виборчий   бюлетень,   про
що уповноважений член дільничної
виборчої комісії робить відповідну
позначку  в  списку  виборців  навпроти
прізвища  виборця,  яку засвідчує своїм
підписом. Невірно заповнений  вибор-
чий бюлетень негайно погашається
членом  комісії,  котрий  його  видав,  як
невикористаний, про що складається
акт. При підрахунку голосів цей бю-
летень враховується як невикорис-
таний і запаковується разом із контроль-
ним талоном  у  пакет  з  невикорис-
таними  виборчими бюлетенями.  

Повторна видача виборчого  бюлетеня
замість невірно заповненого не допус-
кається. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, якщо
виборець не встиг проголосувати до
20:00?

Колотілова Т.М.: Відповідно до Закону
України "Про вибори народних депу-
татів" голосування проводиться в день
голосування з 8 години до 20 години без
перерви. На закордонних виборчих
дільницях голосування проводиться за
місцевим часом країни, де утворені ці
дільниці.

За 5 хвилин до 20 години голова
дільничної виборчої комісії оголошує
про закінчення голосування та зачи-
нення виборчої дільниці о 20 годині. 

Виборці, які на 20 годину прийшли
до дільниці для голосування, мають
право проголосувати. Для забезпечення
реалізації цього права виборців один із
членів комісії о 20 годині за дорученням
голови дільничної виборчої комісії
підходить до входу у приміщення для
голосування та запрошує всіх виборців,
які ще не проголосували, зайти у
приміщення для голосування та зачиняє
двері. Після виходу з приміщення для
голосування останнього виборця примі-
щення зачиняється і в ньому зали-

шаються тільки члени виборчої комісії
та особи, які згідно з цим Законом
мають право бути присутніми на
засіданні виборчої комісії.

Кор.: Тетяно Михайлівно, що робити,
якщо на Вас тиснуть на виборах?

Колотілова Т.М.: Будь-який тиск на
громадянина щодо його волевиявлення
є порушенням закону і може тягнути
кримінальну відповідальність. Остан-
нім часом найчастіше виборці зверта-
ються зі скаргами щодо тиску на них з
вимогою змінити свою виборчу адресу,
аби голосувати в одному конкретному
окрузі за певного кандидата.

У таких випадках виборець може
подати скаргу до окружної комісії, або
адміністративний позов. Однак, без
юридичної допомоги йому зробити це
буде складно. 

Цю скаргу простіше подати у виборчу
комісію. Поки не сформовані дільничі
комісії, її треба подавати до окружної
комісії.
Окружна комісія має подати позов до
органів внутрішніх справ. Вони мають
розслідувати ці факти тиску і, відпо-
відно, вжити заходів. 

Краще людині звертатися до
відповідних громадських організацій,
щоби правозахисники та спостерігачі
частіше говорили про випадки зло-
вживань. Тоді це має реальний резуль-
тат загалом для виборчого процесу. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, порушення
виборчих прав громадян становлять
значну суспільну небезпеку, оскільки
можуть викликати сумніви стосовно
результатів волевиявлення громадян,
що впливає на легітимність обраної
влади. За які порушення виборчого
законодавства встановлена відпові-
дальність?

Колотілова Т.М.: Серед значної кіль-
кості злочинів, що вчиняються під час
виборчого процесу, законодавець визна-
чив окремі конкретні діяння, які є, по-
перше, найбільш небезпечними, а по-
друге, найбільш поширеними й такими,
що реально впливають на проведення
виборів та їх результат.

Згідно Кримінального кодексу
передбачено відповідальність за такі
злочини:
1) перешкоджання вільному здійсненню
громадянином свого права обирати або
бути обраним;
2) перешкоджання діяльності іншого
суб'єкта виборчого процесу, члена
виборчої комісії або офіційного спосте-
рігача при виконанні ними своїх
повноважень; 
3) втручання службової особи з вико-
ристанням службового становища у
здійснення виборчою комісією своїх
повноважень, установлених законом,
вчинене шляхом незаконної вимоги чи
вказівки з метою вплинути на рішення
виборчої комісії;

Робота зі зверненнями
громадян 

у Головному управлінні
юстиції у Полтавській

області протягом 
9 місяців 2012 року

(в порівнянні 
з 9 місяцями 2011 року)

Протягом 9 місяців 2012 року до
Головного управління юстиції у Полтавсь-
кій області надійшло 1448 (1116) звернення
громадян: заяв - 1126 (845), скарг - 322
(271), пропозицій - 0 (0).

Усі звернення розглянуті з дотриманням
строків, передбачених Законом України
"Про звернення громадян".

Із загальної кількості звернень: 1155 (876)
звернень - з питань виконання рішень
судів, 104 (73) звернень - з питань орга-
нізації роботи нотаріату, 18 (7) звернення -
з питань організації роботи органів
ДРАЦС, 171 (160) звернень- з інших
питань.

Надійшло 364 повторних звернення: заяв
- 272, скарг - 92 (108: заяви - 70, скарги -
38).

Протягом 9 місяців 2012 року 1 звернення
визнане обґрунтованим. 

Для розгляду з Міністерства юстиції
України надійшло 278 (235) звернень,
через Урядову гарячу лінію - 182 (105).
інших органів надійшло 370 (185) звер-
нення, від заявників надійшло 618 (591)
звернення 

До громадської приймальні ГУЮ у
Полтавській області звернулося 82 (115)
громадян.

До керівництва ГУЮ у Полтавській
області на особистий прийом звернулось
171 (164) громадянина.  

Через Урядову "гарячу лінію" надійшло
182 (105) звернень, з них: з питань
виконання рішень судів - 158 (84), з питань
організації роботи нотаріату - 4 (2), з
питань роботи реєстраційної служби  - 9
(0), з питнаь роз'яснення питань діяльності
судів - 6 (8), з інших питань - 5 (11).

З метою забезпечення кваліфікованого,
неупередженого, об'єктивного та своєчас-
ного розгляду звернень громадян, опе-
ративного вирішення порушених у них
питань, задоволення законних вимог заяв-
ників, реального поновлення порушених
конституційних прав та запобігання у
подальшому таких порушень застосо-
вується практика розгляду скарг на засідан-
нях оперативних нарад Головного управ-
ління юстиції.

Особисті прийоми громадян начальником
ГУЮ, заступниками начальника управліня
та іншими посадовими особами Головного
управління юстиції у Полтавській області
проводяться відповідно до затверджених
графіків  та  Порядку прийому громадян,
затверджених  наказом  управління
№  658/5 від 18.09.2012.

З метою недопущення виникнення звер-
нень громадян начальником управління
проводиться виїзні прийоми громадян,
відповідно до затверджених графіків. 

У Головному управлінні юстиції діє
телефонна "гаряча лінія", в роботі яких
приймають участь керівництво управління.

Головний спеціаліст 
відділу організаційної роботи, 
документування та контролю

ГУЮ у Полтавсбкій області 
В.М. Гулій 
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4) незаконне виготовлення або збері-
гання чи використання завідомо неза-
конно виготовлених виборчих бюле-
тенів, бланків відкріпних посвідчень;
5) підробка виборчих документів, доку-
ментів референдуму, а так само вико-
ристання завідомо підроблених вибор-
чих документів, вчиненні членом ви-
борчої комісії, кандидатом або його
уповноваженим представником, упов-
новаженою особою політичної партії
(блоку);
6) незаконна передача іншій особі ви-
борчого бюлетеня виборцем;
7) викрадення чи приховування вибор-
чого бюлетеня, виборчого протоколу
або скриньки з бюлетенями, або неза-
конне знищення чи псування скриньки
з бюлетенями;
8) підписання виборчого протоколу до
остаточного підрахунку голосів чи
встановлення результатів голосування
або включення неврахованих виборчих
бюлетенів до числа бюлетенів, викорис-
таних при голосуванні, або незаконне
внесення до протоколу змін після його
заповнення, вчинені членом виборчої
комісії;
9) умисне надання членом виборчої
комісії громадянину можливості прого-
лосувати за іншу особу чи проголосу-
вати більше ніж один раз під час голо-
сування, або надання виборчого бюле-
теня особі, яка не включена до списку
виборців, або надання виборцю запов-
неного виборчого бюлетеня;
10) умисне надання неправдивих ві-
домостей до органу Державного реєст-
ру виборців;
11) умисне внесення неправдивих відо-
мостей до бази даних Державного
реєстру виборців, 
12) незаконне знищення або  пош-
кодження виборчої документації;
13) умисне порушення таємниці голосу-
вання під час проведення виборів, що
виявилося у розголошенні змісту
волевиявлення громадянина, та інші.

Кодекс про адміністративні право-
порушення (стаття 212 ) встановлює
відповідальність за здійснення перед-
виборної агітації особою, участь якої у
передвиборній агітації заборонена
законом, проведення передвиборної
агітації поза строками, встановленими
законом, чи в місцях, що заборонені за-
коном, здійснення передвиборної агі-
тації у формах і засобами, що супере-
чать Конституції або законам України,
або інше порушення встановлених за-
коном обмежень щодо ведення
передвиборної агітації.

Отже, злочини проти виборчих прав
громадян, передбачені Кримінальним
та адміністративним кодексами, звісно,
не охоплюють усього масиву способів
їх вчинення, але все ж таки значно
зменшують можливість вчинення
протиправних діянь у сфері виборчого
процесу і є дієвим запобіжним заходом. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, куди
можуть звертатися громадяни з

метою захисту своїх виборчих прав?

Колотілова Т.М.: З метою захисту
своїх виборчих прав громадяни можуть
звертатися:
1)  до виборчих комісій  - відповідно до
частини першої статті 108 Закону
України "Про вибори народних депу-
татів України":

Виборець, чиї особисті виборчі права
або охоронювані законом інтереси
щодо участі у виборчому процесі, у
тому числі на участь у роботі виборчої
комісії чи на здійснення спостереження,
порушено рішенням, дією чи безді-
яльністю суб'єкта оскарження, може
звернутися до виборчої комісії зі скар-
гою, що стосується виборчого процесу,
з урахуванням особливостей, визна-
чених статтями 108 - 113 Закону.
2) до суду - в порядку, передбаченому
Кодексом адміністративного судочинст-
ва України: 

Рішення, дії чи бездіяльність вибор-
чих комісій, членів цих комісій, органів
виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, засобів масової інфор-
мації, підприємств, установ, органі-
зацій, їхніх посадових та службових
осіб, творчих працівників засобів ма-
сової інформації, кандидатів, їхніх
довірених осіб, партій, їхніх посадових
осіб та уповноважених осіб, офіційних
спостерігачів, що порушують законо-
давство про вибори, можуть бути оскар-
жені до суду в порядку, визначеному
Кодексом адміністративного судо-
чинства України (частина дев'ята статті
108 Закону).
3) до правоохоронних органів - у ви-
падках, коли законодавством передба-
чена адміністративна або кримінальна
відповідальність за порушення ви-
борчих прав громадян.

Виключно до суду шляхом подання
позовної заяви оскаржуються: 
1) рішення, дії чи бездіяльність Цент-
ральної виборчої комісії, члена Цент-
ральної виборчої комісії;
2) рішення чи дії окружної виборчої
комісії;
3) рішення, дії чи бездіяльність члена
окружної виборчої комісії;
4) рішення, дії чи бездіяльність органів
виконавчої влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств,
установ, закладів та організацій, їх
посадових та службових осіб; 
5) рішення, дії чи бездіяльність засобів
масової інформації, їх власників,
посадових і службових осіб, творчих
працівників;
6) дії чи бездіяльність уповноважених
осіб політичних партій, довірених осіб
кандидатів у народні депутати України,
офіційних спостерігачів від політичних
партій, кандидатів у народні депутати
України та громадських організацій,
крім порушень, що мали місце під час
голосування. 

До Центральної виборчої комісії або
до суду (шляхом подання позовної
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Чи має право
нотаріус

користуватися
Державним реєстром

майнових прав 
на нерухомість, та

самостійно реєструвати
об’єкти угоди?

З 1 січня 2013 року нотаріуси
зможуть виконувати функції держав-
ного реєстратора прав на нерухомість.
Це означає, що нотаріус зможе
користуватися Державним реєстром
майнових прав на нерухомість, самос-
тійно реєструвати об’єкти угоди.

Після посвідчення угоди,цей же
нотаріус може зареєструвати відпвідне
право на нерухомість, що раніше пере-
бувало у винятковій компетенції бюро
технічної інвентаризації. Крім того,
витяг із державного реєстру зможе
отримати будь-яка юридична чи
фізична особа на підставі відповідної
заяви, що спростує процедуру прове-
дення юридичного аудиту.

Нотаріусам це нововведення, безу-
мовно, додасть роботи, при цьому їх
відповідальність збільшиться.

Строки на реєстрацію прав скорочені
практично в три рази: з 14 до 5
робочих днів.

Реєструвати обтяження можна буде
незалежно від місця знаходження
нерухомого майна.Також стане мож-
ливою подача документів для реєст-
рації в електронній формі.

З прийняттям закону Державний
реєстр  прав не став публічним, оскіль-
ки Інформацію з нього можуть отри-
мати тільки власники нерухомості, їх
спадкоємці і особи, які мають право на
нерухомість.

На жаль, закон не вирішує проблеми
відсутності публічного доступу до
Державного реєстру прав на неру-
хомість.

Поза правовим регулюванням може
залишитися питання узаконення пе-
репланування об’єктів нерухомості,
так як функція по проведенню інвен-
таризації об’єкту нерухомості зали-
шена за бюро технічної інвентаризації,
а нотаріуса  не буде   цікавити питання
фактичного стану об’єкту і дотриман-
ня будівельнео-технічних норм у ви-
падку проведення перепланування.

Залишається відкритим і питання про
відмову в проведенні реєстрації при
подачі документів в електронному
вигляді,так само, як і добросовісна
обробка електронних запитів.

Завідуюча Шишацькою
державною нотаріальною конторою

Н. Голубицька                                          
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заяви) оскаржуються: 
1) бездіяльність окружної виборчої
комісії (частина шоста статті 108
Закону);
2) рішення чи дії політичної партії, яка
висунула кандидатів у народні депутати
України в загальнодержавному вибор-
чому окрузі, її посадової особи чи пов-
новажного представника (крім уповно-
важених осіб політичних партій, офі-
ційних спостерігачів від партій), за
винятком тих рішень чи дій, які відпо-
відно до закону, статуту (положення)
належать до їх внутрішньої організа-
ційної діяльності або виключної компе-
тенції (пункт 1 частини сьомої статті
108 Закону);
3) дії чи бездіяльність кандидата у
народні депутати України (частина
восьма статті 108 Закону). 

До окружної виборчої комісії або до
суду (шляхом подання позовної заяви)
оскаржуються: 
1) рішення, дії чи бездіяльність діль-
ничної виборчої комісії, її члена - до
окружної виборчої комісії, яка утворила
відповідну дільничну виборчу комісію
(частина п'ята статті 108 Закону). 
2) рішення чи дії політичної партії, яка
висунула кандидатів у народні депутати
України в одномандатному виборчому
окрузі, її посадової особи чи повно-
важного представника (крім уповнова-
жених осіб політичних партій, офіцій-
них спостерігачів від партій), за ви-
нятком тих рішень чи дій, які відпо-
відно до закону статуту (положення)
належать до їх внутрішньої організа-
ційної діяльності або виключної компе-
тенції - до окружної виборчої комісії
відповідного виборчого округу (пункт 2
частини сьомої статті 108 Закону).

До дільничної виборчої комісії або
до суду (шляхом подання позовної
заяви) оскаржуються порушення, які
мали місце під час голосування,
допущені уповноваженими особами
політичних партій, довіреними
особами кандидатів у народні депутати
України, офіційними спостерігачами
від політичних партій, кандидатів у
народні депутати України або
громадських організацій (частина
шоста статті 111 Закону). 

Строки оскарження рішень, дій або
бездіяльності, що стосуються виборів
народних депутатів України, встанов-
лені статтею 109 Закону.

Вимоги до форми та змісту скарги,
що подається до виборчої комісії,
визначені статтею 110 Закону.

Порядок та строки розгляду скарг
виборчими комісіями встановлюються
Центральною виборчою комісією, з
урахування вимог статей 108 - 111
Закону.

Головним конституційним обов'яз-
ком України на шляху розбудови
правової демократичної держави є
утвердження і забезпечення прав і
свобод людини та їх гарантії, що
визначають зміст і спрямованість
діяльності держави та захищаються
судом.    

Судові рішення, відповідно до ст.
124 Конституції України, є обов'яз-
ковими до виконання на всій території
України. Примусове виконання рішень
судів покладено на Державну вико-
навчу службу, яка входить до системи
Міністерства юстиції України.  Зав-
данням Державної виконавчої служби
є своєчасне, повне й неупереджене
примусове виконання рішень, перед-
бачених Законом України "Про дер-
жавну виконавчу службу", адже неви-
конання будь-якого рішення підриває
авторитет органів законодавчої, вико-
навчої та судової влади, що ускладнює
виконання ними повноважень, вста-
новлених Конституцією і законами
України. 

Умови й порядок виконання рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підля-
гають примусовому виконанню в разі
невиконання їх у добровільному по-
рядку визначається Законом України
"Про виконавче провадження".

Окремою категорією виконання
рішення - є виконання рішень у
немайнових спорах. 

До виконання рішень у немайнових
спорах належать виконання рішень
про поновлення на роботі, про
відібрання дитини, про вселення і
виселення боржника. 

Розглянемо кожну підкатегорію
виконання рішень у немайнових
спорах. 

При виконанні рішень у немайнових
спорах відповідач (боржник) зобов'я-
зується вчинити певні дії або утри-
матися від їх вчинення в установлений
державним виконавцем строк на доб-
ровільне виконання рішення. 

У разі невиконання без поважних
причин цих вимог державний вико-
навець застосовує до боржника штра-
фні санкції чи інші заходи, перед-
бачені законодавством, і призначає
новий строк виконання. Якщо після
цього рішення не буде виконано й
виконання може бути проведено без
участі боржника, державний вико-
навець організовує виконання відпо-
відно до повноважень, наданих йому
законом, а з боржика стягується двок-
ратний розмір витрат на проведення
виконавчих дій. 

Якщо виконати рішення без участі
боржника неможливо, виконавчий
документ постановою державного
виконавця, затвердженою начальни-

ком відповідного відділу Державної
виконавчої служби, повертається до
суду чи іншого органу, що видав
виконавчий документ. 
Рішення про поновлення на роботі
незаконно звільненого або переве-
деного працівника виконується не-
гайно, тобто відразу за його прого-
лошенням. 

Рішення вважається виконаним за
наявності двох обставин: відповідного
акта органу, який прийняв рішення
про звільнення або переведення, про
поновлення на роботі та фактичного
допущення зазначеного працівника до
виконання попередніх обов'язків.
Невиконання власником або вповнова-
женим ним органом (посадовою
особою) рішення про поновлення на
роботі незаконно звільненого або
переведеного працівника тягне за
собою застосування державним вико-
навцем до них штрафних санкцій та
інших заходів, передбачених законо-
давством. 

Під час виконання рішення про
відібрання дитини державний вико-
навець здійснює виконавчі дії з обов'я-
зковою участю особи, якій дитина
передається на виховання, та із залу-
ченням представників органів опіки й
піклування. 

Інколи державний виконавець може
ставити перед судом питання про
винесення ухвали про тимчасове
влаштування дитини до дитячого чи
лікувального закладу з тим, щоб
підготувати її до передачі позивачеві. 
Коли боржник перешкоджає вико-
нанню рішення про відібрання ди-
тини, державний виконавець виносить
постанову про накладення штрафу на
боржника в розмірі від двох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а в разі повторного невико-
нання рішення без поважних причин
державний виконавець у тому ж
порядку накладає штраф на боржника
в подвійному розмірі. При подаль-
шому невиконанні рішення боржни-
ком державний виконавець порушує
клопотання перед судом про кри-
мінальну відповідальність боржника
за невиконання рішення. 

Практика виконання рішень цієї
підкатегорії свідчить, що успішним їх
виконання буває при залученні до
виконання органів опіки й піклування
та представників громадських органі-
зацій і трудових колективів. 

Виконання рішень про виселення з
приміщень також належить до групи
виконання рішень про здійснення
певних дій, а саме про звільнення
боржником приміщення, зазначеного у
виконавчому документі, від майна,
домашніх тварин, а також про забо-
рону даній особі користуватися цим

Актуальні питання виконання рішень 
у немайнових спорах



Правовий вісник
9

25 жовтня 2012 року Судова практика

приміщенням. 
Державний виконавець у постанові

про відкриття виконавчого проваджен-
ня встановлює боржнику строк для
добровільного виселення і попереджує
його про наслідки невиконання цієї
вимоги. 

У разі невиконання боржником без
поважних причин в установлений
державним виконавцем строк вимог,
передбачених у виконавчому доку-
менті про виселення, державний вико-
навець своєю постановою застосовує
до боржника штрафні санкції та
письмово повідомляє його про день і
час примусового виселення. Відсут-
ність боржника, повідомленого про
день і час виселення, не є перешкодою
для виконання рішення. Це правило
однаковою мірою застосовується до
боржника-фізичної особи та борж-
ника-юридичної особи. 

Захист законних прав та інтересів
боржника додатково забезпечується
обов'язковою присутністю при приму-
совому виселенні понятих за сприяння
органів внутрішніх справ. 

Незважаючи на те, провадиться
примусове виселення в присутності
боржника чи за його відсутності,
державний виконавець зобов'язаний
провести опис майна, що знаходиться в
приміщенні, а якщо виконання
рішення про виселення здійснюється
за відсутності осіб, які підлягають
виселенню, зобов'язаний провести
поряд з описом майна його оцінку.
Описане майно передається на відпо-
відальне зберігання особі, яку держав-
ний виконавець призначив охоронцем
майна. Державний виконавець у необ-
хідних випадках забезпечує в установ-
леному порядку зберігання майна
боржника, але не більше ніж три роки,
з покладанням понесених витрат на
боржника. Після завершення триріч-
ного строку невитребуване майно
реалізується в порядку, передбаченому
для реалізації безхазяйного майна. 

Державний виконавець складає акт
про виконання рішення про виселення
боржника, що підписується особами,
які брали участь у виконанні. 

Якщо особі, яка підлягає виселенню,
має бути надано інше жиле примі-
щення, державний виконавець надси-
лає відповідному житловому чи ін-
шому органу повідомлення про строк
виконання рішення щодо надання
такого приміщення. У разі ненадання у
визначений строк іншого жилого
приміщення державний виконавець
складає про це акт і звертається до суду
з поданням про визначення порядку
подальшого виконання рішення. До
вирішення судом цього питання
виконавчі дії не провадяться. 

У разі виникнення обставин, що
перешкоджають виконанню рішення
або роблять його неможливим, держав-
ний виконавець виносить постанову
відповідно про відстрочку виконання

чи про зупинення виконавчого про-
вадження. 

Як і при виселенні боржника,
державний виконавець при виконанні
рішення про вселення в постанові про
відкриття виконавчого провадження
встановлює боржнику строк для
добровільного виконання рішення про
вселення вказаної в ньому особи та
попереджує про наслідки невиконання
цієї вимоги. У разі добровільного вико-
нання рішення про вселення стягувач
(позивач) і боржник (відповідач) під-
писують акт, який передається держав-
ному виконавцеві разом із заявою
стягувача про повернення йому вико-
навчого документа. 

У разі невиконання без поважних
причин у визначений строк рішення
про вселення державний виконавець
своєю постановою застосовує до борж-
ника штрафні санкції та письмово
повідомляє боржника та стягувача про
день і час примусового вселення. 

Відсутність боржника, повідом-
леного про день і час вселення, не є
перешкодою для виконання рішення.
На відміну від примусового виселення,
яке провадиться з обов'язковою участю
понятих, при примусовому вселенні
поняті мають бути присутні тільки у
випадку, якщо боржник перешкоджає
виконанню рішення про вселення
стягувача. За відсутності перешкод
державний виконавець у призначений
час проводить вселення без понятих. 
Про виконання рішення про вселення
стягувача складається акт, що підпи-
сується особами, які брали участь у
виконанні. 

Оскільки примусове вселення поля-
гає в забезпеченні державним виконав-
цем безперешкодного входження стя-
гувача до приміщення, вказаного у
виконавчому документі, та його про-
живання (перебування) в ньому, то в
разі подальшого перешкоджання борж-
ником проживанню (перебуванню)
стягувача у приміщенні, в яке його
вселено, стягувач має право звер-
нутися до державного виконавця із
заявою про відновлення виконавчого
провадження. У цьому випадку дер-
жавний виконавець має право пов-
торно провести примусове вселення
стягувача і застосувати до боржника
подвійні штрафні санкції, передбачені
законом. Виконавче провадження не
відновлюється і повторне вселення
стягувача не провадиться, якщо особа,
яка перешкоджає його проживанню
(перебуванню), не є боржником. Пи-
тання про вселення стягувача у цьому
випадку вирішується в судовому
порядку. 

Завідувач сектору аналітики 
та статистики 

УДВС ГУЮ 
у Полтавській області

О.Ю. Дрозд

Як виконуються
рішення про
поновлення 
на роботі?

Часом трапляються випадки коли
незаконно звільненого чи перереве-
деного працівника, потрібно поновити
на роботі, на підставі законного
рішення. У зв’язку з цим  державний
виконавець керуючись ст.17, ст.19
Закону України "Про виконавче
провадження" відкриває провадження
по справі. Особливістю такого про-
вадження є те, що відповідно до ст.76
ЗУ "Про виконавче провадження"  таке
рішення виконується негайно, а
виконання рішення вважається закін-
чиним з дня видачі  відповідного
наказу або розпорядження, та
фактичного допущення працівника до
виконання попередніх обов"язків,
власником підприємства,  установи,
організації або  уповноваженим ним
органом, фізичною  особою,  фізичною
особою - підприємцем,  який  прийняв
незаконне  рішення про звільнення або
переведення працівника. 

Після фактичного допущення
працівника до роботи, державним
виконавцем,  складається акт про
виконання рішення, виконавче
провадження підлягає закінченню і не
поновлюється при повторному
недопущенні працівника до роботи, а в
працівника з’являється  право на
звернення до суду в порядку позовного
провадження. 

Проте, у разі  невиконання  влас-
ником  підприємства установи, органі-
зації  або  уповноваженим  ним  орга-
ном, фізичною особою, фізичною  осо-
бою  -  підприємцем  рішення про по-
новлення на роботі незаконно  звіль-
неного  або   переведеного   працівника
державний виконавець застосовує до
них штрафні санкції та  застосовує
інші заходи.

Крім того державний виконавець у
разі умисного невиконання посадовою
особою рішення суду може звернутися
до суду з поданням про вирішення
питання про притягнення її до
відповідальності, передбаченої статтею
382  Кримінального кодексу України. 

Таким чином законодавець прагне
звести до мінімуму  випадки проти-
правних дій  роботодавців що до своїх
підлеглих, та якомога швидше відно-
вити законні права, незаконно звіль-
нених чи перереведених  працівників.

Провідний спеціаліст відділу
організації та контролю 

за виконанням рішень
УДВС  ГУЮ 

у  Полтавській області
Л.М. Кравчук
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Згідно зі ст. 52 Конституції України діти рівні у
своїх правах незалежно від походження, а також
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Шлюбно-сімейне законодавство України не
передбачає різниці між дітьми, батьки яких
перебувають у шлюбі між собою, та дітьми,
народженими матір'ю, яка не перебуває у шлюбі.
Ніяких моральних та правових обмежень будь-які
діти не знають. Існує лише різний порядок
визначення походження дитини.

Визначення походження дитини, батьки якої не
перебувають у шлюбі між собою, може
відбуватися:
- за спільною заявою матері та батька дитини (ст.
126 СК України);
- у судовому порядку (ст. 128 СК України).

Отже, законодавець закріплює два порядки
визначення походження дитини, батьки якої не
перебувають у шлюбі між собою:
- добровільний;
- судовий.

Спільна заява жінки та чоловіка, які не
перебувають у шлюбі між собою, про реєстрацію
їх матір'ю та батьком дитини (ст. 126 СК України)
свідчить про добровільність їх рішення. Й тому
реєстрація походження дитини прово-диться в
органах державної реєстрації актів цивільного
стану реєстраційної служби (далі ДРАЦС РС)без
будь-яких попередніх процедур, зокрема су-
дового розгляду. Така заява може бути подана
вказаними особами до органу ДРАЦС РС як до,
так і після народження дитини. Право на визнання
себе батьком (матір'ю) дитини не обмежується
віковим критерієм. Однак, якщо заява про визнан-
ня себе батьком дитини подана неповнолітнім,
відділ ДРАЦС РС повідомляє батьків,  опіку-на,
піклувальника  неповнолітнього про запис  його
батьком  дитини.  У  разі  якщо  повідомити  бать-
ків, опікуна,  піклувальника неповнолітнього
неможливо, орган державної реєстрації  актів
цивільного стану повинен повідомити орган опіки
та піклування про запис неповнолітнього батьком
дитини.Така конструкція ч. 2 ст. 126 СК України
дозволяє зробити висновок, що повідомлення
відповідних осіб про запис неповнолітньої особи
матір'ю дитини законодавством не передбачений.
Необхідність повідомлення вказаних осіб, які за
законом піклуються про неповнолітню особу,
зумовлена тим, що згідно з ч. 1 ст. 35 ЦК України
неповнолітній особі, яка записана матір'ю або
батьком дитини, може бути надана повна цивільна
дієздатність.

Визнання батьківства - це волевиявлення особи,
яка вважає себе батьком дитини. Однак, одного
волевиявлення особи щодо визнання себе батьком
певної дитини недостатньо для настання право-
вих наслідків. Необхідно також ще й воле-
виявлення матері дитини, яке полягає у вира-
женні згоди на те, щоб чоловік був записаний
батьком її дитини. Саме тому вимагається подача
до органів ДРАЦС РС спільної заяви матері
дитини та чоловіка, якій вважає себе батьком цієї
дитини.

З іншого ж боку, визнання батьківства є конста-
тацією факту біологічного батьківства особи, яка

подала заяву до органів ДРАЦС РС. У юридичній
літературі практично одностайною є думка про
те, що визнання батьківства вимагає поєднання
природно-біологічного (кровного) споріднення та
вольового факторів. Це зумовлено тим, що мета
визнання батьківства полягає у підтвердженні
(констатації) вже існуючого біологічного (кров-
ного) споріднення між чоловіком, який визнає
себе батьком, та дитиною. Для встановлення
батьківських правовідносин між дитиною та
особою, яка не є її біологічним батьком, але бажає
визнати себе батьком цієї дитини, існує інститут
усиновлення. Однак, у зв'язку з тим, що закон не
вимагає з'ясування дійсного походження дитини
при подачі спільної заяви про визнання
батьківства, на практиці можливі випадки набуття
батьківських прав у такому порядку особою, яка
бажає усиновити чужу дитину.

Визначення батьківства за рішенням суду (ст.
128 СК України) проводиться за наявності спору
щодо особи, яка є батьком дитини. Ситуації, в
яких батьківство встановлюються в судовому
порядку, мають місце, коли чоловік не визнає себе
батьком дитини й, навпаки, коли чоловік вважає
себе батьком дитини, а цей факт оспорюється.

Встановлення батьківства розглядається також
як засіб захисту прав дитини, тобто міра, спря-
мована на відновлення (визнання) порушених
(оспорених) прав дитини. Така сутність цього
юридичного факту обумовлюється тим, що визна-
чення батьківства дитини є підставою виник-
нення батьківських обов'язків, зокрема обов'язку з
утримання дитини.

У ст. 128 СК України поновому вирішується
питання щодо визначення батьківства за рішен-
ням суду. Так, згідно зі ст. 53 КпШС УРСР у разі
народження дитини у батьків, які не перебувають
у шлюбі, за відсутності спільної заяви батьків
батьківство може бути встановлене в судовому
порядку. При цьому встановлення батьківства
судом можливе лише у разі доведення однієї з
наступних обставин:
- спільне проживання та ведення спільного
господарства матір'ю дитини і відповідачем до
народження дитини;
- спільне виховання чи утримання ними дитини;
- інші докази, що з достовірністю підтверджують
визнання відповідачем батьківства.

У СК України підставою для визнання
батьківства можуть слугувати будь-які відомості,
що засвідчують походження дитини від певної
особи, зібрані відповідно до ЦПК України (ч. 2 ст.
128 СК України). Таким чином, у СК України
окремо не виділяються будь-які обставини, що
можуть бути підставами встановлення батьківст-
ва. Тим самим скасовано обмеження щодо засобів
доказування батьківства дитини.

Найбільш дискусійним питанням є проблема
судових експертиз як доказів у справах про
визначення походження дитини. Сучасний рівень
розвитку науки та медицини дозволяє використо-
вувати у судовій практиці різні види експертиз,
зокрема експертиз зі встановлення батьківства
(материнства). Такі експертизи можуть бути
біологічними, судово-медичними, генетичними,

тощо. Однак, не зменшуючи значення висновків,
зроблених у разі проведення цих експертиз, треба
все ж таки визнати, що й сьогодні судові
експертизи є лише одним із доказів, що під-
тверджує походження дитини від конкретної
особи або спростовує це.

Визнання батьківства в суді здійснюється у
порядку позовного провадження. Позов про
визнання батьківства може бути поданий матір'ю,
опікуном, піклувальником дитини або особою,
яка утримує та виховує дитину. Дитина, яка досяг-
ла повноліття, має право самостійно подати позов
про визнання батьківства.

Як вже зазначалося, позов про визнання
батьківства може подати також і чоловік, який
вважає себе батьком дитини, якщо його батьківст-
во не визнається (оспорюється) матір'ю дитини
або іншими особами. Визнання батьківства в
судовому порядку можливе також лише за умови,
що запис про батька дитини у Книзі державної
реєстрації народжень вчинено відповідно до
вказівок матері.

У судовому порядку можуть також встанов-
люватися факт батьківства (материнства) та факт
визнання батьківства. Ці справи розглядаються за
правилами окремого провадження.

Встановлення факту батьківства в судовому
порядку відрізняється від визнання батьківства за
рішенням суду за наступними критеріями:
- відсутність спору щодо батьківства дитини;
- смерть фактичного батька дитини;
- час народження дитини.

У разі смерті чоловіка, який не перебував у
шлюбі з матір'ю дитини, факт його батьківства
може бути встановлений за рішенням суду (ст. 130
СК України). Заява про встановлення факту
батьківства приймається судом, якщо запис про
батька дитини в Книзі державної реєстрації
народжень вчинено відповідно до вказівок матері
дитини. Заяву про встановлення факту батьківст-
ва можуть подавати ті ж самі особи, які мають
право пред'являти позов про визнання батьківст-
ва, крім, звичайно, особи, яка вважає себе батьком
дитини.

За рішенням суду може також бути
встановлений й факт материнства (ст. 132 СК
України). Умовами розгляду заяви про встанов-
лення факту материнства є:
- смерть жінки;
- за життя ця жінка вважала себе матір'ю дитини;
- відсутність спору щодо материнства цієї жінки;
Книзі державної реєстрації народжень вчинено

запис про матір дитини за заявою родичів, інших
осіб або уповноваженого представника закладу
охорони здоров'я, в якому народилася дитина.
Заява про встановлення факту материнства може

бути подана батьком, опікуном, піклувальником
дитини або особою, яка утримує та виховує
дитину. У разі досягнення дитиною повноліття
вона також може подати таку заяву до суду.

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС
реєстраційної служби

ГУЮ у Полтавській області
Л.С. Сиромятнікова

Визначення походження дитини, 
батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

Обов'язковість вимог  державних виконавців, гарантії 
фізичних та юридичних осіб у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про
виконавче провадження" вимоги   держав-
ного   виконавця   щодо   виконання  рішень
обов'язкові  для  всіх  органів,  організацій,
посадових   осіб, фізичних і юридичних осіб
на території України. 

Державному  виконавцю  повинні  бути
безоплатно  надані у встановлений  ним
строк  інформація,  документи  або  їх   копії,
необхідні для здійснення його повноважень. 

Невиконання  законних  вимог державного
виконавця тягне за собою  відповідальність
згідно із законом. 

Такі  повноваження державного вико-

навця грунтуються на дії правових наслідків
законної сили судових рішень, ухвал, пос-
танов. Відповідно до ст. 14 ЦПК судові
рішення, що набрали законної сили, обо-
в'язкові для всіх органів державної влади і
органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, посадових чи
службових осіб та громадян і підлягають
виконанню на всій території України. Рі-
шення, ухвали, постанови господарського
суду, що набрали законної сили, є обо-
в'язковими на всій території України і
виконуються у порядку, встановленому
законом.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про
виконавче провадження" державний  вико-
навець зобов'язаний використовувати на-
дані 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 вико-
навчому провадженні або залучаються до
проведення  виконавчих дій, їхні права
згідно з вимогами цього Закону.

Bажливою гарантією громадян і юри-
дичних осіб у виконавчому провадженні є
роз'яснення їм державним виконавцем їх
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Придбання арештованого або   застав-
леного   майна  з публічних торгів (аукціо-
нів)  оформляється  нотаріусом  за  місцем
знаходження такого майна  шляхом  видачі
набувачу  відповідного свідоцтва. Видача
свідоцтва про придбання заставленого
майна, яке складається лише з рухомого
майна,  здійснюється  за  місцем проведення
аукціону. 

Свідоцтво про придбання арештованого
нерухомого майна  з публічних  торгів  ви-
дається  нотаріусом  на  підставі  складеного
державним  виконавцем акта про проведені
публічні торги, затвердженого начальником
відповідного відділу державної виконавчої
служби.

У акті про проведені прилюдні торги має
бути зазначено:
- ким, коли і де проводилися публічні торги;
- коротка характеристика реалізованого
майна;
- прізвище, ім'я,  по батькові (назва юридич-
ної особи),  адреса кожного покупця;
- сума, внесена переможцем торгів за
придбане майно;
- прізвище, ім'я, по батькові (назва
юридичної особи) боржника, його адреса;
- дані  про  правовстановлювальні  доку-
менти, що підтверджували право  власності
боржника  на майно: назва правовстановлю-
вального документа,  ким  виданий,  посвід-
чений  (для  нотаріусів указувати прізвище,
ім'я, по   батькові,  назву  нотаріальної  кон-
тори, нотаріального округу), дата видачі,
посвідчення,  номер  за реєстром, орган ре-
єстрації, дата та номер реєстрації.

Свідоцтво про придбання заставленого
майна на аукціоні видається  нотаріусом на
підставі акта (копії затвердженого суддею
акта) про проведений аукціон. Складений

організатором аукціону акт про  проведений
аукціон подається на затвердження нотарі-
усу,  який вчинив виконавчий напис про
необхідність  звернення  стягнення  на зас-
тавлене майно або який прийняв рішення.

Акт про  проведення  аукціону,  що
подається  нотаріусу   наяяяяяяяяяяяяяя
затвердження, має містити інформацію:
- ким, коли і де проводився аукціон;
- перелік і коротка характеристика
реалізованого майна;
- початкова й остаточна ціна реалізації
майна;
- прізвище, ім'я, по батькові (назва юри-
дичної особи) боржника, його адреса;
- прізвище, ім'я,  по батькові (назва юри-
дичної особи),  адреса покупця;
- сума, внесена переможцем аукціону за
придбане майно.

До акта додається список учасників
аукціону.

Крім того, у випадку реалізації  на
аукціоні  майна, що підлягає реєстрації, в
акті зазначаються: дані про правовстанов-
лювальні документи, що підтверджували
право власності боржника на майно:  назва
правовстановлювального  документа,  ким
виданий,  посвідчений (для нотаріусів ука-
зувати прізвище, ім'я, по батькові,  назву
нотаріальної контори, нотаріального окру-
гу), дата видачі,  посвідчення, номер за
реєстром, орган реєстрації, дата та номер
реєстрації. 
Якщо публічні торги (аукціон) оголошено

такими,  що  не відбулися,  нотаріус  видає
відповідне  свідоцтво  про  придбання такого
майна стягувачеві на підставі складеного та
затвердженого в установленому порядку
акта із зазначенням того,  що публічні торги
(аукціон) не відбулися. 

Якщо майно (свідоцтво) підлягає  обов'яз-
ковій  державній реєстрації,   нотаріус  заз-
начає  про  це  в  тексті  свідоцтва із зазна-
ченням органу, який здійснює таку
реєстрацію.

Видача свідоцтва про придбання
нерухомого майна, що було предметом
іпотеки, здійснюється нотаріусом за місцем
знаходження такого майна на підставі  копії
складеного  державним  виконавцем акта
про реалізацію предмета іпотеки, за-
твердженого начальником (заступником
начальника) органу державної виконавчої
служби.

У акті про реалізацію предмета іпотеки
має бути зазначено:
- що реалізація предмета іпотеки відбулась
із дотриманням вимог Закону  України
"Про   іпотечне   кредитування,   операції   з
консолідованим іпотечним   боргом   та
іпотечні    сертифікати";
- ким, коли і де проводилися реалізація
предмета іпотеки;
- характеристика реалізованого   предмета
іпотеки  за  даними служби, яка реєструє
права власності на нерухомість;
- прізвище, ім'я,  по батькові (назва
юридичної особи),  адреса покупця;
- сума коштів, внесена за придбане нерухоме
майно;
- прізвище, ім'я  та  по  батькові  (назва
юридичної   особи) боржника, його адреса;
відомості про документ,  на підставі якого
право власності на предмет іпотеки
належало іпотекодавцю

Заступник начальника
ГУЮ у Полтавській області

Н.В. Лебедь

прав відповідно до вимог цього Закону.
Bстановлене нормативне правило покладає
на державного виконавця обов'язки
роз'яснити права особам, які беруть участь у
виконавчому провадженні або залучаються
до проведення виконавчих дій. До осіб, які
беруть участь у виконавчому проваджєнні,
належать, окрім державного виконавця,
сторони, представники сторін, експерти,
спеціалісти, перекладачі, яким державний
виконавець повинен роз'яснити їх права.
Державний виконавець зобов'язаний роз'яс-
нити права також особам, які залучаються
до проведення виконавчих дій, а саме
понятим, працівникам органів внутрішніх
справ, працівникам органів опіки і піклу-
вання, інших органів і установ, у порядку,
встановленому законом. Зокрема,  сторони
виконавчого провадження  мають право:
1) реалізувати свої права і обов'язки у
виконавчому провадженні самостійно або
через представників;
2) брати участь у виконавчому провадженні
самостійно як співучасники або доручати
участь у виконавчому проваджєнні одному
із співучасників;
3) подати заяву про відкриття виконавчого
провадження до відповідних відділів дер-
жавної викоиавчої служби відповідних уп-
равлінь юстиції за місцем проживання,
роботи боржника або за місцем зна-
ходженням його майна чи вчиняти певні дії

за місцем їх виконання;
4) на заміну себе правонаступниками;
5) заявити відводи державному виконавцю,
експерту, спеціалісту, пєрекладачу;
6) оскаржити постанову державного вико-
навця про відкриття виконавчого про-
вадження 
Cтягувач  має право:
1) подати заяву про поновлення проце-
суального строку для пред'явлення виконав-
чого документа до виконання;
2) оскаржити постанову державного вико-
навця про відмову у відкритті виконавчого
провадження; подати заяву до суду про
роз'яснення рішення (ст. 221 ЦПK);
3) подати заяву про відстрочку або розст-
рочку виконання, зміну способу і порядку
виконання рішення; оскаржити постанову
про відкладення проваджєння виконавчих
дій;
4) подати заяву про зупинення виконавчого
провадження та оскаржити постанову про
його зупинення;
5) оскаржити постанову про закінчення
виконавчого провадження; 
6) оскаржити постанову про стягнення
виконавчого збору.

Боржник за цим Законом має право: -
зазначити ті види майна або предмети, на
які слід звернути стягнення в першу чергу, а
також визначити, в якій послідовності
необхідно продавати майно тощо

З метою забезпечення повного і своєчас-
ного вчинення виконавчих дій Закон Украї-
ни "Про виконавче провадження" покладає
на учасників виконавчого провадження
також певні обов'язки, зокрема сумлінно
користуватися усіма наданими їм правами з
метою забезпечення повного і своєчасного
вчинення виконавчих дій тощо, які мають
бути також роз'яснені цим особам держав-
ним виконавцем. Закон не встановлює, яким
чином та в якій частині виконавчого про-
вадження зазначеним особам мають бути
роз'яснені права, тому такі роз'яснення мож-
ливі в усній і письмовій формі (в постанові
про залучення експертів і спеціалістів,
перекладача, понятих) перед вчиненням
виконавчих дій. До гарантій прав громадян і
юридичних осіб у виконавчому провадженні
належить право осіб, які беруть участь у
виконавчому провадженні або залучаються
до проведення виконавчих дій, на оскар-
ження дій державного виконавця, його
відмови від вчинення виконавчих дій, а
також відмови у задоволенні заяви про
відвід державного виконавця. Право на таке
оскарження може бути реалізовано у по-
рядку, визначеному Законом

Начальник відділу  організації
та контролю за виконанням рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Тимченко

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна 
з прилюдних торгів (аукціону)
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Стягнення аліментів за минулий час 
і заборгованості за аліментами

Особа може звернутися до суду з
вимогою про стягнення аліментів про-
тягом усього терміну існування права на
аліменти, незалежно від того, скільки
часу минуло з моменту його виник-
нення. Згідно із ч. 1 ст. 191 СК аліменти
на дитину присуджуються за рішенням
суду від дня пред'явлення позову. За
минулий час аліменти можуть бути
присуджені тільки за певних умов, а
саме якщо позивач надасть суду докази
того, що він вживав заходів щодо
одержання аліментів з відповідача, але
не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням
останнього від їх сплати (ч. 2 ст. 191
СК). Таким чином, позивач має довести,
що мали місце: а) дії відповідача щодо
ухилення від надання утримання дитині
або непрацездатній особі; б) свої власні
дії, спрямовані на одержання аліментів.
Аліменти за минулий час можуть бути
присуджені судом не більш ніж за три
роки.

Під ухиленням від сплати аліментів у
юридичній науці розуміють як пряму
відмову від надання утримання, так і
різні дії (бездіяльність) зобов'язаної
особи, спрямовані на повне чи часткове
ухилення від сплати аліментів: при-
ховання особою дійсного розміру свого
заробітку (доходу); зміну роботи або
місця проживання з метою запобігання
сплаті аліментів; приховання свого
місцезнаходження; інші дії, що свідчать
про намір особи ухилитися від вико-
нання обов'язків щодо утримання. Ухи-
лення від сплати аліментів завжди
припускає винні навмисні дії (без-
діяльність). Тому позивач має предста-
вити суду докази того, що у той чи
інший спосіб відповідач свідомо праг-
нув ухилитися від виконання обов'язків
щодо утримання дитини.

Причини, за яких позивач раніше не
звертався за примусовим стягненням
аліментів, не мають значення і не з'ясо-
вуються. Разом із тим, можливість стяг-
нення аліментів за минулий час обме-
жується трьома роками. Стосовно виз-
начення розміру аліментів за минулий
час застосовуються загальні правила,
які закріплено в статтях 182, 184 СК.

Стягнення аліментів за минулий час
необхідно відрізняти від виплати забор-
гованості за аліментами. По-перше, при
стягненні аліментів за минулий час
одержувач вимагає сплатити аліменти за
період, що передує пред'явленню позо-
ву. Тобто позов про стягнення аліментів
на утримання конкретної дитини пре-
д'являється вперше, і до цього управо-
мочена особа з вимогою про стягнення
аліментів до суду не зверталася. При
цьому утворення заборгованості в
принципі ще не є можливим, оскільки
розмір аліментів, що підлягають сплаті,
судом визначений не був. По-друге,
аліменти можуть бути стягнені тільки за

умови винного поводження відповідача,
що знаходило свій прояв в ухиленні від
їхньої сплати. І, по-третє, аліменти за
минулий час можуть бути присуджені не
більш ніж за три роки. Утворення
заборгованості за аліментами пов'язане
з іншими обставинами. Тому стосовно
стягнення заборгованості за аліментами
(а саме, визначення її розміру, порядку
стягнення тощо) у законі передбачені
окремі положення. Утворення заборго-
ваності за аліментами відбувається у
випадку, коли особа вже звернулася до
суду, суд виніс рішення щодо стягнення
аліментів на дитину, але за певної
причини це рішення не виконується.
Виникнення заборгованості за алі-
ментами може бути пов'язане як з
певними об'єктивними обставинами
(наприклад, призупиненням виконав-
чого провадження), так і несумлінним
поводженням одержувача (ч. 3 ст. 197
СК) або платника аліментів (неповідом-
лення про місце проживання і роботи;
приховання видів заробітку, що відпо-
відно до законодавства підлягають об-
ліку при відрахуванні аліментів за
рішенням суду; приховання майна
тощо).

Особливості порядку визначення і
стягнення заборгованості залежать від
того, у якому порядку сплачувалися
аліменти (добровільно чи підлягали
стягненню за рішенням суду), а також з
яких причин виникла заборгованість. Як
зазначалося, з вимогою до суду про
стягнення аліментів на неповнолітню
дитину можна звернутися в будь-який
момент до досягнення дитиною повно-
ліття. Стосовно стягнення заборгова-
ності існують інші правила. Відповідно
до ч. 4 ст. 194 СК заборгованість за
аліментами стягується незалежно від
досягнення дитиною повноліття, а у
випадку, передбаченому ст. 199 СК, до
досягнення нею двадцяти трьох років.
Згідно з ч. 1 ст. 194 СК аліменти можуть
бути стягнені за виконавчим листом за
минулий час, але не більш як за три
роки, що передували пред'явленню
виконавчого листа до виконання. Разом
із тим, закон допускає можливість
стягнення заборгованості за весь мину-
лий час без будь-яких обмежень. Це
можливо, якщо за виконавчим листом,
пред'явленим до виконання, аліменти не
стягувалися: а) у зв'язку з розшуком
платника або б) у зв'язку з його перебу-
ванням за кордоном (ч. 2 ст. 194 СК).

Умови і порядок стягнення заборго-
ваності за аліментами відмінні від
стягнення аліментів за минулий час у
наступних основних моментах. По-
перше, вимога особи про сплату забор-
гованості є похідною від обсягу первіс-
ної вимоги, за якою вже прийняте рі-
шення суду. По-друге, виплата заборго-
ваності за аліментами може бути при-

Яка
відповідальність за
злісне ухилення від
сплати аліментів?

Стаття 164 Кримінального кодексу
України регламентує, що злісне ухи-
лення від сплати встановлених рішен-
ням суду коштів на утримання дітей
(аліментів), а також злісне ухилення
батьків від утримання непонолітніх або
непрацездатних дітей, що перебува-
ють на їх утриманні, - карається
виправними роботами на строк до
одного року або обмеженням волі на
той самий строк.

Те саме діяння, вчинене особою,
раніше судимою за злочин, передба-
чений цією статтею, - карається
виправними роботами на строк до двох
років або обмеженням волі на строк до
трьох років,

Закони України зобов'язують батьків
утримувати своїх неповнолітніх дітей і
непрацездатних повнолітніх дітей, які
потребують матеріальної допомоги.
Захист прав та інтересів неповнолітніх
дітей лежить на їх батьках, які діють
без особливих на те повноважень.
Кожна дитина має право на прожи-
вання в сім'ї разом з батьками.

Об'єктом злочину є право непов-
нолітніх дітей на повноцінне життя та
всебічний розвиток.

Потерпілими від цього злочину
можуть бути діти, на утримання яких за
рішенням суду їх батько чи мати мають
сплачувати аліменти, а також неповно-
літні чи непрацездатні діти, що перебу-
вають на утриманні батьків. Неповно-
літніми дітьми визнаються особи віком
до 18 років, якщо згідно з законом вони
не набувають прав повнолітніх раніше
(наприклад, внаслідок одруження).
Непрацездатними є повнолітні діти, які
в силу фізичних чи психічних вад
позбавлені можливості постійно чи
тимчасово працювати (це, зокрема,
діти-інваліди І та II групи).

Предметом злочину є кошти, що,
за рішенням суду, підлягають сплаті на
утримання дітей, а також кошти, різні
предмети (одяг, продукти харчування
тощо), які мають надаватися батьками
на утримання неповнолітніх, а також
повнолітніх, але непрацездатних дітей.
Склад злочину, передбачений ст. 164, у
формі ухилення від сплати аліментів
може мати місце лише за наявності
рішення суду, відповідно до якого мати
або батько чи інша передбачена зако-
ном особа зобов'язана сплачувати
аліменти. Водночас наявність рішення
суду не є обов'язковою умовою притяг-
нення винного до відповідальності за
цією статтею у випадку вчинення цього
злочину у формі ухилення батьків від
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суджена не тільки за умови винного
поводження відповідача, що полягає в
ухиленні від їхньої сплати. Стягнення
аліментів за минулий період про-
вадиться в межах трирічного строку,
що передував пред'явленню виконав-
чого листа до виконання, якщо сплата
аліментів за виконавчими документами
відповідно до прийнятого судом
рішення фактично не здійснювалася і з
інших причин. По-третє, якщо рішення
суду про стягнення аліментів не могло
бути виконане з вини особи, зобо-
в'язаної сплачувати аліменти, стяг-
нення заборгованості можливе за весь
минулий період несплати аліментів,
навіть якщо він перевищує три роки.

СК досить детально регулює порядок
визначення заборгованості за алімен-
тами (ст. 195 СК). У СК передбачені
особливості порядку стягнення забор-
гованості за аліментами, що підлягають
сплаті відповідно до ст. 187 СК у
добровільному порядку. Заборгованість
погашується за заявою платника шля-
хом відрахувань з його заробітної
плати, пенсії, стипендії за місцем їх
одержання або стягується за рішенням
суду (ч. 3 ст. 194 СК).

Як правило, стягнення заборго-
ваності за аліментами ставить платника
в досить скрутне становище. Тому в
законі передбачається можливість
установлення строку сплати заборго-
ваності (відстрочення або розстрочення
сплати), а також повне або часткове
звільнення від її сплати. Ці питання
вирішуються судом за позовом особи,
зобов'язаної сплачувати аліменти. Суд
може відстрочити сплату заборго-
ваності за аліментами, враховуючи
матеріальний та сімейний стан плат-
ника аліментів. Якщо той з батьків,
який зобов'язаний сплатити заборго-
ваність, доведе, що зможе це зробити
через певний час (наприклад, отримає
певні гроші внаслідок продажу свого
майна), суд може врахувати цю обста-
вину і відстрочити сплату заборго-
ваності на певний час. Платник алі-
ментів може просити суд надати йому
можливість сплатити заборгованість
певними частками, а не повністю, тобто
розстрочити платежі (ч. 1 ст. 197 СК).

Повне або часткове звільнення від
сплати заборгованості можливе, якщо
вона виникла: а) у зв'язку з тяжкою
хворобою платника аліментів; б) за
іншою обставиною, що має істотне
значення (ч. 2 ст. 197 СК). Заборго-
ваність може утворитися внаслідок
призупинення виконавчого проваджен-
ня через перебування боржника на
лікуванні в стаціонарній лікувальній
установі. До інших обставин, що мають
істотне значення, можна віднести
перебування в місцях позбавлення волі
і пов'язані з цим труднощі із влашту-
ванням на роботу; призупинення вико-
навчого провадження у випадку виз-
нання одержувача недієздатним тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 СК суд

може повністю звільнити платника від
сплати заборгованості, якщо заборго-
ваність виникла з вини одержувача
аліментів унаслідок непред'явлення
ним без поважної причини виконавчого
листа до виконання.

Норми про стягнення аліментів за
минулий час і заборгованості за алі-
ментами застосовуються до відносин
щодо утримання між батьками і
повнолітніми дітьми (ч. 5 ст. 194,
ст. 201 СК).

У СК вперше встановлена відпові-
дальність за прострочення сплати
аліментів. Вона спрямована на певну
компенсацію одержувачу аліментів
його витрат і має необхідний стиму-
люючий, превентивний вплив на особу,
що порушила свої аліментні обов'язки.
При виникненні заборгованості з вини
особи, яка зобов'язана сплачувати алі-
менти за рішенням суду, до неї засто-
совується спеціальна форма відпо-
відальності - стягнення неустойки
(пені). Згідно з ч. 1 ст. 196 СК
одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі
одного відсотка від суми несплачених
аліментів за кожен день прострочення.
Дана норма розташована в гл. 15 СК,
норми якої регулюють відносини щодо
утримання неповнолітніх дітей, але
застосовується і до відносин щодо
утримання батьками своїх повнолітніх
дітей (ст. 201 СК). Стягнення неустойки
можливе лише у випадку виникнення
заборгованості з вини особи, зобов'я-
заної сплачувати аліменти, наприклад,
якщо особа ухилялася від сплати
аліментів, знаходилася у розшуку тощо.
Розмір неустойки може бути змен-
шений судом з урахуванням матеріаль-
ного та сімейного стану платника
аліментів (ч. 2 ст. 196 СК). Неустойка
не сплачується, якщо платник аліментів
неповнолітній (ч. 3 ст. 196 СК).
Стягнення неустойки вперше передба-

чене сімейним законодавством і
спрямоване на підвищення захисту
майнових прав дітей. Донедавна
відсутність у сімейному праві такого
способу забезпечення виконання зобо-
в'язання, як сплата неустойки, розгля-
далася як особлива риса сімейного
права і підстава для його відокрем-
лення від цивільного права. Зміни
останнього часу довели можливість і
доцільність застосування до сімейних
відносин норм цивільного законодавст-
ва. Тому включення в СК положення
про стягнення неустойки (пені) за
невиконання аліментного зобов'язання
є цілком виправданим.

Провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС

Реєстраційної служби 
ГУЮ у Полтавській області

Ю.В. Курилко

утримання неповнолітніх або
непрацездатних дітей.

Під ухиленням від сплата аліментів
розуміються дії або бездіяльність вин-
ної особи, спрямовані на невиконання
рішення суду про стягнення з неї на
користь дитини (дітей) визначеної суми
аліментів. Вони можуть виразитись як
у прямій відмові від сплати встанов-
лених судом аліментів, так і в інших
діях (бездіяльності), які фактично уне-
можливлюють виконання вказаного
обов'язку (приховуванні заробітку (до-
ходу), що підлягає облікові при
відрахуванні аліментів, зміні місця
роботи чи місця проживання з непо-
данням відповідної заяви про необ-
хідність стягування аліментів тощо).

Ухилення від утримання неповно-
літніх, а також повнолітніх, але непра-
цездатних дітей, що перебувають на
утриманні батьків, може полягати у
незабезпеченні таких дітей харчуван-
ням, одягом, іншими речами (насам-
перед, першої необхідності).

Ухилення від сплати аліментів і
ухилення від утримання неповнолітніх
або непрацездатних дітей утворюють
цей склад злочину лише у випадку,
коло воно є злісним. 

Поняття злісності належить до
оціночних категорій і має бути
визначено у кожному конкретному
випадку. Визнання судом ухилення
злісним повинно бути належним чином
вмотивовано у вироку. Про злісний
характер ухилення можуть свідчити
тривалість ухилення, продовження
ухилення після попередження про
необхідність виконання свого обов'язку
та можливість кримінальної відпові-
дальності з боку судді чи державного
виконавця, неодноразові звернення
потерпілого чи інших осіб.

Не може визнаватися злісним ухи-
лення від сплати аліментів чи злісним
ухилення від утримання дітей, яке хоча
і тривало значний проміжок часу чи
мало систематичний характер, але було
вимушеним з боку особи, на яку такий
обов'язок покладено законом чи рішен-
ням суду. До таких випадків слід відно-
сити несплату аліментів особою через
неможливість знайти роботу, через
хворобу, не виділення із сімейного
бюджету коштів, необхідних для прид-
бання одягу неповнолітній дитині чи
для лікування непрацездатної дитини.
Злочин визнається закінченим з момен-
ту, коли зазначене у цій статті ухилення
набуло злісного характеру.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю за

виконанням рішень   
УДВС ГУЮ 

у Полтавській області
М.О. Завгородній



14
Правовий вісник 25 жовтня 2012 рокуПро права громадян

Стаття 51 Конституції України
закріплює обов'язок повнолітніх дітей
піклуватися про своїх непрацездатних
батьків. Турбота може знаходити свій
вияв у особистому догляді, наданні
матеріальної допомоги, представництві,
захисті прав та інтересів батьків у
різних установах тощо. Згідно з
Сімейним кодексом України (далі-СКУ)
повнолітні дочка, син зобов'язані
утримувати батьків, які є непраце-
здатними і потребують матеріальної
допомоги (ч. 1 ст. 202 СКУ). Підставою
виникнення аліментного зобов'язання
між повнолітніми дітьми і їхніми
батьками щодо утримання останніх є
склад юридичних фактів: а) походження
дітей (родинний зв'язок батьків і дітей);
б) непрацездатність батьків; в) потреба
батьків у матеріальній допомозі.

Закон передбачає примусовий поря-
док стягнення аліментів на батьків з
їхніх повнолітніх дітей у випадку, якщо
останні не надають матеріальної
допомоги добровільно. Згідно зі ст. 205
СКУ розмір аліментів на батьків
визначається судом у кожному конкрет-
ному випадку з урахуванням всіх обста-
вин справи. До уваги береться мате-
ріальний та сімейний стан сторін,
можливість одержання батьками утри-
мання від інших осіб: дітей, дружини,
чоловіка, а також своїх батьків.

Не виключена ситуація, коли батьки
на особистих підставах пред'являють
позов про стягнення аліментів тільки до
одного з дітей. Закон не зобов'язує
батьків висувати свою вимогу до всіх
дітей. Тому вони вправі звертатися з
позовом до когось із них. Однак,
оскільки обов'язок щодо утримання
батьків покладається на всіх дітей
рівною мірою, наявність інших повно-
літніх дітей буде враховуватися судом
при визначенні розміру аліментів, що
підлягають стягненню з відповідача.
Для визначення розміру аліментів на
батьків має значення також наявність в
одержувача й інших осіб, які можуть
надати йому утримання, - його батьків
або другого з подружжя. На рішення
впливає також наявність у дитини, яка
має сплачувати аліменти, інших осіб,
яких вона зобов'язана утримувати, -
непрацездатного чоловіка (дружини),
неповнолітніх або повнолітніх непраце-
здатних дітей. Зазначені обставини
характеризують сімейний стан платника
й одержувача аліментів і, як правило,
впливають на їхнє майнове становище.

СКУ покладає на повнолітніх дітей
обов'язок щодо утримання батьків
незалежно від того, чи можуть вони таке
матеріальне утримання надавати, а
також чи є вони самі працездатними та
дієздатними. Разом із тим, рівень мате-
ріального забезпечення особи знахо-
диться в безпосередній залежності від її
працездатності, тому факт непраце-
здатності дочки, сина теж береться

судом до уваги при визначенні розміру
аліментів на батьків.

Відповідно до ч. 1 ст. 205 СКУ суд
визначає розмір аліментів на батьків у
твердій грошовій сумі й (або) у частці
від заробітку (доходу) повнолітньої
дитини. Вирішення цього питання зале-
жить від конкретних обставин: способу
отримання дитиною доходу (постійний
або мінливий), особливостей роботи
дитини тощо.

Обов'язок дітей утримувати своїх
непрацездатних батьків не є безумов-
ним. У ст. 204 СКУ передбачаються
підстави звільнення дітей від цього
обов'язку. Так, якщо судом буде встанов-
лено, що мати, батько, що заявляють
вимоги про надання їм утримання,
ухилялися від виконання батьківських
обов'язків, діти можуть бути звільнені
від обов'язку надавати їм утримання. За
подібних обставин суд може у винят-
кових випадках присудити аліменти на
користь батьків, але на строк не більш
ніж три роки. До виняткових випадків
можна віднести абсолютну відсутність у
батьків будь-яких коштів до існування,
тяжку хворобу тощо. Обов'язок утриму-
вати матір, батька у дочки, сина, щодо
яких вони були позбавлені батьківських
прав, не виникає, якщо ці права не були
відновлені (ч. 2 ст. 202 СКУ). Встанов-
лені ст. 204 і ч. 2 ст. 202 СКУ санкції за
невиконання батьками своїх обов'язків
стосовно дітей указують на взаємний
характер аліментних правовідносин між
батьками та дітьми.

Вважається, що повнолітні діти
виконують свої обов'язки щодо утри-
мання непрацездатних батьків добро-
вільно. У більшості випадків це відпо-
відає реальному стану речей. У цьому
зв'язку виникає питання про договірне
регулювання аліментних відносин
батьків і дітей. СКУ прямо не передба-
чає можливості укладення договорів
повнолітніми дітьми між собою з
приводу надання утримання батькам, а
також договорів між повнолітніми
дітьми і батьками про надання утри-
мання останнім. Разом із тим, ч. 1 ст. 9
СКУ містить положення, відповідно до
якого батьки і діти можуть врегулювати
свої відносини за домовленістю чи
договором, якщо це не суперечить
вимогам законодавства і моральним за-
садам суспільства. Аналіз зазначеної
норми приводить до висновку про те,
що СКУ допускає можливість укладен-
ня між батьками і їх повнолітніми
дітьми договорів про сплату аліментів.

За загальним правилом, обов'язок
щодо утримання непрацездатних бать-
ків виникає тільки у дітей, які досягли
18-річного віку. Неповнолітні діти не
зобов'язані надавати батькам утримання
навіть якщо вони набули повної
цивільної дієздатності (ч. 2 ст. 34, ст. 35
Цивільного кодексу України). І хоча
неповнолітня дитина, яка працює за

Обов'язок повнолітніх дітей 
утримувати батьків та його виконання

Як оформляєтьчя
звернення

стягнення на
будинок, квартиру,

інше приміщення 
та земельну ділянку фізичної

особи?

Статтею 63 Закону України "Про
виконавче провадження" встановлено
порядок звернення стягнення на
будинок, квартиру, інше приміщення
та земельну ділянку фізичної особи, а
саме:
1. Звернення стягнення на будинок,
квартиру, земельну ділянку, інше
нерухоме майно фізичної особи про-
водиться у разі відсутності в борж-
ника достатніх коштів чи рухомого
майна. При цьому в першу чергу
звертається стягнення на окрему від
будинку земельну ділянку, інше
приміщення, що належать боржнику.
В останню чергу звертається стяг-
нення на житловий будинок чи
квартиру, в якому фактично проживає
боржник.
2. Разом з житловим будинком стяг-
нення звертається також на прилеглу
земельну ділянку, що належить
боржнику.
3. У разі звернення стягнення на
будинок, квартиру, інше приміщення
чи земельну ділянку державний
виконавець подає запит до відповід-
них місцевих органів, що здійснюють
реєстрацію та облік майна, про
належність такого майна боржнику на
праві власності, а також перевіряє, чи
не перебуває це майно під арештом.
4. Після надходження документаль-
ного підтвердження належності борж-
нику на праві власності будинку чи
іншого нерухомого майна державний
виконавець накладає на них арешт та
вносить відомості про такий арешт до
відповідних реєстрів в установленому
законодавством порядку. Про накла-
дення арешту на будинок чи інше
нерухоме майно, заставлене третім
особам, державний виконавець невід-
кладно повідомляє таким особам.
5. У разі відсутності документів, що
характеризують об'єкт нерухомості, у
зв'язку з чим його неможливо підго-
тувати до реалізації, виготовлення
таких документів здійснюється у
встановленому порядку за рахунок
коштів стягувача. У разі якщо стягу-
вач у двадцятиденний строк з дня
одержання відповідного повідомлення
державного виконавця не авансує
витрати, пов'язані з підготовкою доку-
ментів, що характеризують об'єкт не-
рухомості, арешт з нього знімається.

Старший державний виконавець                                    
відділу примусового виконання

рішень УДВС ГУЮ 
у Полтавській області

О.О. Нездойминога
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трудовим договором або здійснює
підприємницьку діяльність, має певний
дохід, СКУ загалом виходить із недо-
цільності покладання на неповно-
літнього тягаря щодо утримання непра-
цездатних батьків. Разом із тим, це
правило має один виняток. Згідно зі ст.
206 СКУ суд може прийняти рішення
про стягнення коштів на покриття
витрат, пов'язаних з лікуванням і
доглядом за батьками і з дитини, тобто
особи, яка не досягла 18 років (ст. 6
СКУ). Підставами для стягнення слу-
гуватимуть: а) тяжка хвороба або інва-
лідність батьків; б) наявність достат-
нього доходу (заробітку неповнолітньої
дитини). Таким чином, у цій нормі
йдеться не просто про випадки хвороби
батьків, а про виняткову ситуацію, коли
батьки є тяжко хворими або інвалідами.
Суд може прийняти рішення про
стягнення з неповнолітньої дитини
витрат на догляд та лікування батьків
тільки за умови, що дитина має достат-
ній дохід. Це питання має вирішити суд.
Стягнення коштів на покриття витрат,
пов'язаних з лікуванням та доглядом за

батьками може бути одноразовим або
здійснюватися протягом певного
строку.

Повнолітні діти крім сплати алімен-
тів зобов'язані брати участь у додатко-
вих витратах на батьків. Закон поширює
це правило тільки на випадки, якщо такі
витрати викликані тяжкою хворобою
батьків, інвалідністю або немічністю
(ст. 203 СКУ). Інших підстав закон не
називає. При визначенні розміру стяг-
нення суд враховує наявність інших
повнолітніх дітей, незалежно від того,
до всіх чи до когось із дітей пред'яв-
лений позов. Згідно із ст. 206 СКУ
додаткові кошти на лікування і догляд
за непрацездатними батьками у винят-
кових випадках (тяжка хвороба, інвалід-
ність) можуть бути стягнені з малоліт-
ньої чи неповнолітньої дитини, за
умови, що дитина має достатній дохід
(заробіток).

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС
Реєстарційної служби ГУЮ у

Полтавській області
Л.О. Кошель

Як контролюється
законність

виконавчого
провадження?

Контроль у виконавчому провадженні
здійснюється відповідно до статей 83 - 86 Закону
України "Про виконавче провадження". Пред-
метом контролю за діяльністю державних
виконавців є законність, повнота і своєчасність
виконання  рішень. 

Відповідно до статті 83 Закону України "Про
виконавче провадження"  (далі - Закон) контроль
за своєчасністю, правильністю, повнотою вико-
нання рішень державним виконавцем здійснює
начальник відділу державної виконавчої служби,
якому безпосередньо підпорядкований державний
виконавець, та керівник вищестоящого органу. 
Керівник органу державної виконавчої служби

при здійсненні контролю за діями державного
виконавця під час виконання рішень, якщо вони
суперечать вимогам Закону, вправі своєю поста-
новою скасувати постанову, акт, інший проце-
суальний документ, винесені державним вико-
навцем у виконавчому  провадженні,  зобов'язати
державного виконавця  провести  виконавчі дії  в
порядку, передбаченому  Законом. 

Начальник відділу, якому безпосередньо підпо-
рядкований державний виконавець, або держав-
ний виконавець з власної ініціативи чи за заявою
сторони виконавчого провадження  може випра-
вити допущені у процесуальних документах,
винесених у виконавчому  провадженні держав-
ним виконавцем,  граматичні чи арифметичні по-
милки, про що виноситься відповідна постанова.

Керівник вищестоящого органу ДВС у разі
виявлення порушень  вимог закону визначає  їх
своєю постановою  та надає доручення  началь-
нику відділу, якому безпосередньо підпоряд-
кований державний виконавець, щодо приведення
дій   у відповідність до вимог  Закону.

Начальник відділу державної виконавчої служ-
би має право перевірити будь-яке виконавче
провадження, що перебуває на виконанні держав-
них виконавців, які йому безпосередньо підпо-
рядковані, з власної ініціативи чи за заявою (скар-
гою) стягувача або його представника у випадках,
передбачених Законом. У разі наявності пору-
шень у діях державного виконавця виноситься
постанова про перевірку виконавчого про-
вадження. Керівники органів ДВС вищого рівня
мають право відповідно до статей 84-86 Закону
України "Про виконавче провадження" переві-
ряти законність виконавчого провадження:
а) Голова ДВС України та його заступники -
виконавчого провадження, що перебуває на
виконанні у будь-якому органі ДВС;
б) начальники регіональних органів ДВС, їх
заступники - виконавчого провадження, що пере-
буває на виконанні відділів примусового вико-
нання рішень цих органів та територіальних
органів ДВС, що їм підпорядковані. Про про-
ведення перевірки виконавчого провадження та
його витребування відповідною посадовою
особою виноситься вмотивована постанова.

Постанова є обов'язковою для виконання
державними виконавцями та підлеглими поса-
довими особами державної виконавчої служби.
Перевірка законності виконавчого провадження
має бути проведена протягом   десяти робочих
днів, а зведеного виконавчого провадження  -
протягом 15-ти робочих днів з дня надходження
витребуваного виконавчого провадження. Поста-
нова про   проведення або результати  перевірки
законності  виконавчого провадження може бути
оскаржена в десятиденний строк з дня  її
прийняття у порядку, встановленому Законом. На
час проведення перевірки виконавче провадження
може бути зупинено посадовою особою, яка його
витребувала, про що зазначається в постанові.
Законом забороняється втручання інших держав-
них або недержавних органів та їх посадових осіб
у виконавче провадження, крім випадків,
передбачених Законом України "Про виконавче
провадження".

Виїмка документа виконавчого провадження
здійснюється виключно за рішенням суду.

Заступник начальника відділу організації 
та контролю за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській  області                                              

В.О. Пахар

Дане питання законодавчо врегульоване
Інструкцією про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня
1993 р. N 58 

Пункт 5 Загальних положень Інструкції
про порядок ведення трудових книжок пра-
цівників говорить, що особа, яка загубила
трудову книжку, зобов'язана негайно зая-
вити про це власнику або уповноваженому
ним органу за місцем останньої роботи. Не
пізніше 15 днів після заяви, а в разі
ускладнення - в інші строки власник або
уповноважений ним орган видає працівнику
іншу трудову книжку або вкладиш до неї  з
написом "Дублікат" в правому верхньому
кутку першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до
неї заповнюється за загальними правилами.
У розділі "Відомості про роботу", "Відо-
мості про нагородження" і "Відомості про
заохочення" при заповненні дубліката вно-
сяться записи про роботу, а також про наго-
родження і заохочення за місцем останньої
роботи на підставі раніше виданих наказів.

Якщо працівник до влаштування на це
підприємство вже працював, то при запов-
ненні дубліката трудової книжки в розділ
"Відомості про роботу" у графу 3 спочатку
вноситься запис про загальний стаж його
роботи до влаштування на це підприємство,
який підтверджується документами.

Загальний стаж роботи записується су-
марно, тобто зазначається загальна кількість
років, місяців, днів роботи без уточнення, на
якому підприємстві, в які періоди часу і на
яких посадах працював у минулому власник
трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтвер-
джений належно оформленими докумен-
тами, записується по окремих періодах ро-
боти в такому порядку: у графі 2 зазна-
чається дата прийняття на роботу; у графі 3
пишеться найменування підприємства, де
працював працівник, а також цех (відділ) і
посада , на яку було прийнято працівника.
Запис у дублікаті трудової книжки відо-
мостей про роботу за сумісництвом та за
суміщенням професій провадиться за
бажанням працівника.

Якщо з поданих документів видно, що

працівник переводився на постійну роботу
на тому ж самому підприємстві, то про це
робиться відповідний запис.

Після цього у графі 2 записується дата
звільнення, а в графі 3 - причина звільнення,
якщо у поданому працівником документі є
такі дані.

У тому разі, коли документи не містять
повністю зазначених вище даних про роботу
у минулому, в дублікат трудової книжки
вносяться тільки ті дані, що є у документах.
У графі 4 зазначаються найменування, дата

і номер документа, на підставі якого про-
ведено відповідні записи у дублікаті.
Документи, що підтверджують стаж роботи,
повертаються їх власнику. Власник або
уповноважений ним орган зобов'язаний
сприяти працівникові в одержанні
документів, які підтверджують стаж його
роботи, що передував влаштуванню на це
підприємство.
Якщо трудова книжка стала непридатною

(обгоріла, розірвана, забруднена), то
власник або уповноважений ним орган за
останнім місцем роботи видає працівнику
дублікат трудової книжки. При цьому на
першій сторінці трудової книжки, що стала
непридатною, робиться надпис: "Замість
видано дублікат", а книжка повертається її
власнику. При влаштуванні на нове місце
роботи працівник зобов'язаний пред'явити
дублікат трудової книжки.

Також доцільно зауважити про фінансовий
аспект що супроводжує вирішення даної
проблеми. Так при  виписуванні  трудової
книжки,  або вкладиша до неї, або дубліката
трудової книжки власник або уповноваже-
ний  ним орган стягує з працівника суму її
вартості. У разі  невірного  первинного
заповнення трудової книжки або вкладиша
до неї,  а також псування їх бланків внаслі-
док  недбалого зберігання, вартість зіпсо-
ваних бланків сплачується підприємством.
Якщо трудова  книжка   працівника   загуб-
лена   підприємством внаслідок стихійного
лиха  або з інших причин,  то йому видає-
ться дублікат трудової книжки без стягнення
її вартості.

Член 
Координаційної ради молодих юристів 

при ГУЮ у Полтавській області
А.  Гетя  

Що робити при втраті або пошкодженні
трудової книжки?
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Законом України  "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень" (далі-Закон) з 01.01.2013 встановлено
новий порядок державної реєстрації речових
прав на  нерухоме майно та їх обтяжень.
Отже, відповідно до статті 6 Закону систему

органів державної реєстрації прав становлять
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у
сфері державної реєстрації прав, та структур-
ні підрозділи територіальних органів Мініс-
терства юстиції України, які забезпечують
реалізацію його повноважень та є органом дер-
жавної реєстрації прав.

Від імені Міністерства юстиції ці функції
виконуватимуть Державна реєстраційна
служба України (далі - Укрдержреєстр) ство-
рена згідно  Указу Президента України "Про
оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади" та її структурні терито-
ріальні підрозділи, а саме  реєстраційні служби
районних, міських, міськрайонних управлінь
юстиції Полтавської області.

Державна реєстрація речових прав здійсню-
ватиметься шляхом внесення записів до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме
майно (далі-Державний реєстр прав). Адмі-
ністратором Державного реєстру прав є дер-
жавне підприємство, що належить до сфери
управління Міністерства юстиції України.

Відповідно до законодавства у сфері державної
реєстрації прав державні реєстратори будуть мати
"он-лайн" доступ до Державного реєстру прав ,
реєстраторами якого наразі є БТІ, Державного
реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень
рухомого майна та Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна, тобто до
реєстрів держателями яких є Міністерство
юстиції та Державна реєстраційна служба. Що
стосується Державного земельного кадастру, то
передбачається, що інформація про земельні
ділянки та речові права на них буде отримуватися
державним реєстратором у режимі "запит-
відповідь" за допомогою електронних каналів
передачі даних.

1. Загальні засади державної реєстрації прав
Державна реєстрація прав є обов'язковою. 
Держава гарантує достовірність зареєстрованих

прав  на нерухоме майно та їх обтяжень.
Права на нерухоме майно та їх обтяження, які

підлягають державній реєстрації відповідно до
Закону,  виникають з моменту такої реєстрації.  

Права на нерухоме майно та їх обтяження, що
виникли до набрання чинності Законом, визна-
ються дійсними у разі відсутності їх державної
реєстрації, передбаченої цим Законом, за таких
умов:
- якщо реєстрація прав та їх обтяжень була
проведена відповідно до законодавства , що діяло
на момент їх виникнення, або якщо на момент
виникнення  прав та їх обтяжень діяло законо-
давство, що не передбачало обов'язкової реєст-
рації таких прав та їх обтяжень.

Державна реєстрація прав та їх обтяжень
проводиться в порядку  черговості заяв.

Державна реєстрація прав  власності, реєстрація
яких проведена відповідно до законодавства, що
діяло на момент їх виникнення,  під час  вчинення
нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом
незавершеного будівництва проводиться нотарі-
усом, яким вчиняється така дія.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення
нотаріальної дії  з нерухомим майном, об'єктом
незавершеного будівництва проводиться нотарі-
усом, яким вчинено таку дію.

2. Речові права, що підлягатимуть державній
реєстрації

Відповідно до статті 4 Закону обов'яз-ковій
державній реєстрації підлягають речові права та
обтяження на нерухоме майно, розміщене на
території України, що належить фізичним та
юридичним особам, державі в особі органів ,
уповноважених управляти державним майном,
іноземцям та особам без громадянства, іноземним
юридичним особам, міжнародним організаціям,
іноземним державам, а також територіальним
громадам в особі органів місцевого самовряду-
вання, а саме:
- право власності на нерухоме майно;
- право володіння; 
- право користування (сервітут); 
- право користування земельною ділянкою для

сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 
- право забудови земельної ділянки
(суперфіцій); 
- право господарського відання; право оператив-
ного управління, право постійного користування
та право оренди земельної ділянки; право
користування (найму, оренди) будівлею або
іншими капітальними спорудами, їх окремими
частинами; іпотека; довічне управління майном;
- інші речові права відповідно до закону;
- податкова застава, предметом якої є нерухоме
майно, та інші обтяження.

Речові права на нерухоме майно, зазначені в
пунктах 2 і 3 частини першої  статті 4 Закону, є
похідними і реєструються після державної
реєстрації права власності на таке майно.

Право власності на підприємство як єдиний
майновий комплекс, житловий будинок, будівлю,
споруду (їх окремі частини) може бути зареєстро-
вано незалежно від того, чи зареєстровано право
власності на земельну ділянку, на якій вони
розташовані.

Право власності на квартиру, житлове та
нежитлове приміщення може бути зареєстровано
незалежно від того, чи зареєстровано право
власності на житловий будинок,будівлю, споруду
(їх окремі частини), в яких вони розташовані.

У державному реєстрі прав реєструються речові
права та їх обтяження на земельні ділянки, а
також на об'єкти нерухомого майна, розташовані
на земельній ділянці, переміщення яких не-
можливе без їх знецінення та зміни призначення,
а саме: підприємства як єдині майнові комплекси,
житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі
частини), квартири, житлові та нежитлові примі-
щення.
Якщо законодавством передбачено прийняття в

експлуатацію об'єкта  нерухомого майна, деравна
реєстрація прав на такий об'єкт проводиться після
прийняття його в експлуатацію в установленому
законодавством порядку.

Згідно з положеннями  постанови Кабінету
Міністрів України від 22.06.2011 № 703 "Про
затвердження Порядку дер-жавної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку
надання витягів  з  Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно" не підлягають держав-
ній реєстрації речові права та їх обтя-ження на
копалини, рослини, а також на малі архітектурні
форми, тимчасові, некапітальні споруди, що
розташовані на земельній ділянці, переміщення
яких є  можливим  без їх знецінення та зміни
призначення.

3. Місце реєстрації прав власності
Державна  реєстрація прав власності  та інших

речових прав проводиться за місцем розташу-
вання об'єкта нерухомого майна в межах
території, на якій діє відповідний орган держав-
ної реєстрації прав.

Державна реєстрація обтяжень речових прав
проводиться незалежно від місця розташування
об'єкта нерухомого майна.

4. Строки державної реєстрації та надання
інформації з Державного реєстру прав

Строки державної реєстрації та надання
інформації з Державного реєстру прав регулю-
ються Законом України "Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" від 01.07.2012 № 1952 та постановою
Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703
"Про затвердження Порядку державної реєст-
рації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
Порядку надання витягів  з  Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно", а саме:

Державна реєстрація прав власності та інших
речових прав на нерухоме майно, надання
відмови в такій реєстрації проводяться у строк,
що не перевищує 14 робочих днів з моменту
прийняття заяви про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень (далі-заява про державну реєстра-
цію).

У разі коли після прийняття заяви про державну
реєстрацію, відповідно до якої проводиться
державна реєстрація права власності та інших
речових прав на нерухоме майно, до  органу
державної реєстрації прав подана заява про
державну реєстрацію, відповідно до якої
державній реєстрації підлягає обтяження
речового права, іпотека щодо такого майна,
державна реєстрація права власності та інших
речових прав на таке майно, надання відмови в
такій реєстрації проводяться у строк, що не

Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень

Законопроект щодо

спрощення процедури

державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно

04.07.2012 року Верховною  Радою

України  прийнято Закон України  "Про

внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо вдосконалення та

спрощення процедури державної

реєстрації земельних ділянок та

речових прав на нерухоме майно"

реєстраційний № 10365.

Закон України спрямований на

вдосконалення та спрощення процеду-

ри державної реєстрації земельних

ділянок та речових прав на нерухоме

майно, зокрема:  передбачається мож-

ливість подання документів на держав-

ну реєстрацію прав як у паперовій, так

і в електронній формі шляхом запро-

вадження механізму їх подання дер-

жавним кадастровим реєстратором;

наділення нотаріусів повноваженнями

державного реєстратора прав на неру-

хоме майно, які виникають у результаті

вчинення нотаріальних дій, а саме -

здійснення нотаріусами державної

реєстрації прав власності, реєстрація

яких була проведена відповідно до

законодавства, що діяло на момент їх

виникнення, при вчиненні нотаріальної

дії з нерухомим майном, об'єктом

незавершеного будівництва, а також

державної реєстрації прав у результаті

вчинення нотаріальної дії з такими

об'єктами; можливість отримання

витягу з Державного реєстру речових

прав на нерухоме майно особам, які

мають речові права на чуже нерухоме

майно, а також інформації про

наявність іпотеки та обтяжень речових

прав на нерухоме майно; звільнення

фізичних та юридичних осіб від сплати

державного мита при проведенні

державної реєстрації прав, які виникли

та зареєстровані до проведення

державної реєстрації прав у порядку,

визначеному Законом України "Про

державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень".

Визначено порядок взаємодії органів



Правовий вісник
17

25 жовтня 2012 року Про легалізацію

перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття
заяви про державну реєстрацію, відповідно до
якої проводиться державна реєстрація права
власності та інших речових прав на нерухоме
майно.

Державна реєстрація іпотек, обтяжень речових
прав на нерухоме майно, надання відмови в ній
проводяться у строк, що не перевищує одного
робочого дня з моменту прийняття заяви про
державну реєстрацію.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна,
надання відмови в такому обліку проводяться у
строк, що не перевищує одного робочого дня з
моменту прийняття заяви про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав про
державну реєстрацію прав та їх обтяжень
надається у формі витягу, інформаційної довідки
та виписки.

Витяг з Державного реєстру прав на підставі
заяви мають право отримувати:
- власник нерухомого майна або уповноважена
ним особа;
- особа, яка має речове право на чуже нерухоме
майно, або уповноважена нею особа;
- спадкоємець, або уповноважена ним особа.

Витяг з Державного реєстру прав про державну
реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви
мають право отримувати будь-які фізичні та
юридичні особи.

Інформаційну довідку з Державного реєстру
прав на підставі письмового запиту мають право
отримувати суд, органи місцевого самовряду-
вання, органи внутрішніх справ, органи прокура-
тури, органи державної податкової служби,
органи Служби безпеки України та інші органи
державної влади (посадові особи), якщо запит
зроблено у зв'язку із здійсненням ними повно-
важень, визначених законом.
Орган державної реєстрації прав зобов'язаний за

заявою власника або право володільця надавати
йому інформацію по формі виписки про осіб, які
отримали відомості про права та обтяження прав
на нерухоме майно, що йому належить.

5. Момент державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно 

та їх обтяжень
Відповідно до частини  11 статті 15 Закону

датою і часом державної реєстрації прав та їх
обтяжень вважаються дата і час реєстрації відпо-
відної заяви в органі державної реєстрації прав.

Слід зазначити,  що частиною 1 статті 15 Закону
встановлено, що реєстрація заяви і прийняття
рішення про реєстрацію прав є окремими етапами
процедури реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень. 

Прийняттю рішення про проведення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень передує встановлення факту відсутності
підстав для відмови в державній реєстрації,
зупинення розгляду заяви про державну реєст-
рацію. 
Таким чином, момент державної реєстрації прав

на нерухоме майно та їх обтяжень і момент
державної реєстрації заяви про проведення такої
реєстрації співпадають за умови, що відсутні
передбачені законодавством підстави для відмови
у проведенні державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

Таким чином, Закон встановлює єдиний момент
реєстрації, яким є реєстрація відповідної заяви. 

6. Відповідальність у сфері державної
реєстрації прав

Державні реєстратори, державні кадастрові
реєстратори,  нотаріуси, державні виконавці за
порушення законодавства у сфері державної
реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-
правову або  кримінальну  відповідальність у по-
рядку, встановлену законом.

Дії  або бездіяльність державного реєстратора,
державного кадастрового реєстратора, нотаріуса,
державного виконавця можуть бути оскаржені до
суду.

7. Документи необхідні для проведення
державної реєстрації прав

1. Заява про державну реєстрацію  (подається
щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо).
2. Документ що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт
громадянина України, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний,
дипломатичний чи службовий паспорт іноземця
або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла
16-річного віку, є свідоцтво про народження.
3. Документи необхідні для реєстрації.

Для проведення державної реєстрації права
власності та інших речових прав  на нерухоме
майно необхідними документами є документи, що
підтверджують виникнення, перехід або припи-
нення права власності та інших речових прав на
нерухоме майно.
Документами, що підтверджують виник-нення,

перехід та припинення права власності та інших
речових прав  на нерухоме майно,є:
- укладений в установленому законом порядку
договір, предметом якого є нерухоме майно, права
щодо якого підлягають державній реєстрації, або
речове право на нерухоме майно, чи його
дублікат;
- свідоцтво про право власності на частку в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з
подружжя, видане нотаріусом або консульською
установою України, чи його дублікат;
- свідоцтво про право на спадщину, видане
нотаріусом або консульською установою України,
чи його дублікат;
- свідоцтво про придбання майна з прилюдних
торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо при-
людні торги (аукціони) не відбулися, видані
нотаріусом, чи їх дублікати;
- свідоцтво про право власності на нерухоме
майно, видане державним реєстратором відпо-
відно до цього Порядку;
- свідоцтво про право власності, видане органом
приватизації наймачам житлових приміщень у
державному та комунальному житловому фонді;
- свідоцтво про право власності на нерухоме
майно, видане органом місцевого самовряду-
вання або місцевою держадміністрацією до наб-
рання чинності цим Порядком;
- рішення про закріплення нерухомого майна на
праві оперативного управління чи господарського
відання, прийняте власником нерухомого майна
чи особою, уповноваженою управляти таким
майном;
- державний акт на право власності на земельну
ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою;
- рішення суду, що набрало законної сили, щодо
права власності та інших речових прав на неру-
хоме майно;
- ухвала суду про затвердження (визнання)
мирової угоди;
- заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме
майно;
- закон, яким встановлено сервітут на нерухоме
майно;
- рішення уповноваженого законом органу
державної влади про повернення об'єкта
нерухомого майна релігійній організації;
- рішення власника майна, уповноваже-ного ним
органу про передачу об'єкта нерухомого майна з
державної у комунальну власність чи з кому-
нальної у державну власність або з приватної у
державну чи комунальну власність;
- інші документи, що підтверджують виникнення,
перехід та припинення права власності та інших
речових прав на нерухоме майно відповідно до
закону.
4. Документ,  що  підтверджує   внесення   плати
за  надання   витягу   з Державного реєстру прав,
та документ про сплату державного мита.

8. Вимоги
до заповнення заяв, що подаються органу

державної реєстрації прав 
Заява заповнюється українською мовою

розбірливими друкованими літерами кульковою
ручкою синього кольору. Дати у заявах
заповнюються арабськими цифрами у форматі -
"день, місяць, рік".

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
найменування юридичної особи, в тому числі
органу державної влади та органу місцевого
самоврядування, вказуються повністю.

Не допускаються у заяві підчищення, дописки,
закреслення чи інші виправ-лення.

У блоках заяви, які містять альтернативні
значення (наприклад, форма власності, тип
об'єкта тощо), обирається необхідне значення, яке
позначається символом.

Додаток до заяви заповнюється у разі, коли
власників (користувачів, обтяжувачів) декілька. 

Заява (додаток у разі його заповнення)
засвідчується підписом заявника з проставлянням
дати її (його) заповнення.

Відділ державної
реєстрації речових прав

на нерухоме майно Реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавській області

державної реєстрації прав з органами

державної виконавчої служби.

Також встановлено, що державна

реєстрація  прав власності на нерухоме

майно в порядку,   визначеному

Законом  України "Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень,  здійснюється  з

1  січня 2013 року.

Державна реєстрація в Реєстрі прав

власності на нерухоме майно, Єдиному

реєстрі заборон відчуження об'єктів

нерухомого майна, Державному реєстрі

іпотек, надання інформації із зазна-

чених реєстрів здійснюються реєстра-

торами  бюро  технічної   інвентари-

зації  до 1 січня 2013 року.

Заяви чи повідомлення, подані у

зв'язку з державною реєстрацією в

Реєстрі прав власності на нерухоме

майно, Єдиному реєстрі заборон

відчуження об'єктів нерухомого майна,

Державному реєстрі іпотек, а також

заяви та запити, подані у зв'язку з

отриманням інформації із зазначених

реєстрів, розглядаються реєстраторами

бюро  технічної   інвентаризації  до 30

грудня 2012 року.

Державний реєстратор, нотаріус як

спеціальний суб'єкт, на якого покла-

даються функції державного реєстра-

тора прав на нерухоме майно відповід-

но до вимог Закону України "Про

державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень", мають

починаючи з 1 січня 2013 року доступ

до Реєстру прав власності на нерухоме

майно, Єдиного реєстру заборон

відчуження об'єктів нерухомого майна,

Державного реєстру іпотек і вико-

ристовують під час проведення

державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень

реєстраційні дані зазначених реєстрів.

Головний спеціаліст відділу 

державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно

Реєстраційної служби

ГУЮ у Полтавській області

В.Ю. Безцінна
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Оголошення
про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної

вторинної правової допомоги, у Полтавській області 

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 15.10.2012  № 1516/5 "Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до
надання безоплатної вторинної правової допомоги", Головне управління юстиції у Полтавській області повідомляє про проведення
конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у Полтавській області.

Конкурс проводиться з метою залучення адвокатів до надання правових послуг, визначених частиною другою статті 13 Закону України
"Про безоплатну правову допомогу":
  захист від обвинувачення;
  здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  складення документів процесуального характеру.

Претенденти, які пройшли конкурсний відбір, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній
основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8.

Згідно з Порядком і умовами проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової
допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10.10.2012 № 915), претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх професійного
рівня:
- наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
- знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини;
- знання норм процесуального та матеріального права;
- знання та дотримання правил адвокатської етики;
- вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;
- вміння працювати з правовими базами даних;
- володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частку населення, є перевагою);
- досвід роботи (є перевагою).

Для участі у конкурсі необхідно особисто подати за встановленою Міністерством юстиції формою заяву разом з такими документами:
- копіями паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю,
трудової книжки, документів про освіту;
- біографічною довідкою та анкетою за встановленою Міністерством юстиції формою, а також мотиваційним листом (до 500 слів), у
довільній формі за підписом претендента.

Увага! Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової
допомоги http://legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/druhgi-konkurs-advokativ.

Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 19 листопада 2012 року Головним управлінням юстиції у
Полтавській області та управліннями юстиції:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Адміністративно-
територіальна одиниця

(місто та/або район) 

м.Полтава

Великобагачанський район

Гадяцький район

Глобинський район

Гребінківський район

Диканський район

Зіньківський район

Карлівський район

Кобеляцький район

Козельщинський район

Котелевський район

м. Комсомольськ

Адреса для подання документів 

36014, м.Полтава, вул. Жовтнева, 45, Головне управління юстиції 
у Полтавській області, тел.: (0532) 56-92-93;

36023 м. Полтава, вул. Стешенка, 6, Полтавське міське управління
юстиції, тел.: (0532) 63-05-79

36023, м.Полтава, вул. Стешенка, 6, Полтавське районне управління
юстиції, тел.: (0532) 68-45-57

38300, Полтавська обл., селище Велика Багачка, вул. Леніна, 19-А
Великобагачанське районне управління юстиції: тел. (245) 9-92-19

37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Драгоманова 19 Гадяцьке
районне управління юстиції: тел. (05354)3-12-64

39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 212 Глобинське
районне управління юстиції: тел.   (05365) 2-48-91

37400, Полтавська обл., селище Гребінка, вул. Петровського, 16
Гребінківське районне управління юстиції: тел. (05359) 9-14-95

38500, Полтавська обл., селище Диканька, вул. Пушкіна, 6 Диканське
районне управління юстиції: тел. (05351) 9-11-08

38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 64
Зіньківське районне управління юстиції: тел. (05353) 3-13-58,
3-22-42

39500, Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Леніна, 54
Карлівське районне управління юстиції: тел. (05346) 2-35-60

39200, Полтавська обл., м. Кобеляки,вул. Батира, 6
Кобеляцьке районне управління юстиції: тел. (05343) 3-43-74

39100, Полтавська обл., селище Козельщина, вул. Леніна, 9
Козельщинське районне управління юстиції: тел. (05342) 3-10-12

38600, Полтавська обл., селище Котельва, вул. Жовтнева, 235
Котелевське районне управління юстиції: тел. (05350) 9-12-64

39800 Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 15 
Комсомольське міське управління юстиції: тел. (248) 2-51-79

Особи, що здійснюють зв'язок з
претендентами, їх номери телефонів

та адреси електронної пошти для довідок 

начальник відділу правової роботи, правової освіти та
державної реєстрації НПА Давиденко Олена Михайлівна

Начальник Лутченко Олександр Миколайович

Начальник Попова Марія Юріївна

Начальник Почеп Олександр Іванович

Начальник Колінько Тетяна Михайлівна 

Начальник Кошеленко Інна Вікторівна

Начальник Федорченко Дмитро Миколайович

Начальник Джюве Сергій Гитісович

Начальник  Гурин Олександр Володимирович

Начальник  Сущенко Ірина Анатоліївна

Начальник Коваленко Надія Андріївна  

Начальник Селецький Олександр Вікторович

Начальник Данилейко Іван Савич

Начальник Опанасенко Олександр Васильович
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кременчуцький район

Лохвщький район

Лубенський район

Машівський район

Миргородський район

Новосанжарський район

Оржицький район

Пирятинський район

Решетилівський район

Семенівський район

Хорольський район

Чорнухинський район

Чутівський район

Шишацький район

39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23
Кременчуцьке районне управління юстиції: тел. (05366) 2-53-03

39621 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4
Кременчуцьке міське управління юстиції: тел. (266) 2 -45-21

37200, Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Гоголя, 10
Лохвицьке районне управління юстиції: тел. (05356) 3-21-01

37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастирська, 4-А 
Лубенське міськраионне управління юстиції: тел. (261) 7-03-72

39400, Полтавська обл., селище Машівка, вул. Леніна, 111 
Машівське районне управління юстиції: тел. (05364) 9-12-65

37600 Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 165
Миргородське міськраионне управління юстиції: тел. (255) 5-51-
1827

39300, Полтавська обл., селище Нові Санжари, вул. Першотравнева,
3 Новосанжарське районне управління юстиції: тел. (05344) 3-36-66

37700, Полтавська обл., селище Оржиця, вул. Леніна, 22 Оржицьке
районне управління юстиції: тел. (05357) 9-23-85

37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Леніна, 42
Пирятинське районне управління юстиції: тел. (05358) 2-22-58

38400, Полтавська обл., селище Решетилівка, вул. Леніна, 16
Решетилівське районне управління

38200, Полтавська обл., селище Семенівка, вул. Шевченка, 31
Семенівське районне управління юстиції: тел. (05341) 9-19-94

37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. К. Маркса, 78-а Хорольське
районне управління юстиції: тел. (05362) 3-45-02

37100, Полтавська обл., селище Чорнухи, вул. Леніна, 26
Чорнухинське районне управління юстиції: тел. (05340) 5-21-45

38800, Полтавська обл., селище Чутове, вул. Набережна, 15
Чутівське районне управління юстиції: тел. (05340) 9-12-48, 9-16-46

38000, Полтавська обл., селище Шишаки, вул. Партизанська, 2
Шишацьке районне управління юстиції: тел. (05352) 9-18-93

Начальник Волочай Юрій Вікторович

Начальник Проценко Наталія Костянтинівна

Начальник Кролівець Василь Ілліч

Начальник Довженко Віталій Олександрович

Начальник Паліївець Руслан Васильович

Начальник Поцяпун Володимир Михайлович

Начальник Лисенко Юрій Сергійович

Начальник Шульга Ніна Віталіївна

Начальник Луценко Ірина Іванівна

Начальник Шерстюк Микола Іванович

Начальник Юрченко Віктор Васильович

Начальник Власенко Лариса Василівна

в.о. начальника Борсук  Олег Миколайович 

Начальник Молодча Любов Григорівна

Начальник Тарадай Наталія Василівна

Конкурс проводиться у три етапи:

- перший етап - розгляд документів, поданих претендентами: 20 листопада 2012 року у приміщенні Головного управління юстиції у
Полтавській області за адресою: 
м.Полтава, вул. Жовтнева, 45;

- другий етап - письмове тестування претендентів: 23 листопада 2012 року з 10 до 12 год. у приміщенні Головного управління юстиції у
Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 45;

- третій етап - співбесіди з претендентами: 26-27 листопада 2012 року5 у приміщенні Головного управління юстиції у Полтавській області
за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 45. Точний день та час співбесіди кожного претендента буде окремо повідомлено під час реєстрації
для проходження письмового тестування.

Голова конкурсної комісії                                                                                                                                               Т.М. Колотілова

25 жовтня 2012 року

Адреса розміщення громадської приймальні Дні прийому Години    прийому         Контактний телефон

м. Полтава, вул. Стешенка, буд. 6 Кожної середи 13.00- 17.00 (0532) 68-45-58

м. Полтава, вул. Зигіна, 1
тематична правова  громадська приймальня 

при Полтавській обласній організації
інвалідів війни та Збройних Сил. Кожної середи 10.00-12.00 (0532) 56-06-86

Молодіжний консультативний пункт 
"Молоді  - молодим" Кожен третій вівторк
(приміщення Полтавської обласної                                           (вересень - травень) 14.00- 17.00 (0532) 67-64-02
бібліотеки для юнацтва
імені О. Гончара)                                            

Віртуальна громадська приймальна http://www.just.gov.ua/online/consultation/question/
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24 березня 1998 року Верховною
радою України був прийнятий закон
"Про державну виконавчу службу", так
відповідно до ст. 1 Закону України
"Про Державну виконавчу службу".
Державна виконавча служба входить
до системи органів Міністерства
юстиції України і здійснює виконання
рішень судів, третейських судів та
інших органів, а також посадових осіб
відповідно до законів України". Даний
Закон ознаменував початок нового
етапу розвитку вітчизняного виконав-
чого провадження, а саме, було лікві-
довано інститут судових виконавців і
створена нова державна служба з
наданням їй організаційної, фінансової
і процесуальної самостійності. Зако-
ном визначено основи організації та
діяльності державної виконавчої служ-
би, її завдання, правовий статус дер-
жавних виконавців та їх соціальний
статус. 

Умови і порядок виконання рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підля-
гають примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному по-
рядку, визначена Законом України
"Про виконавче провадження"

Із збільшенням виконавчих доку-
ментів які пред'являлися до виконання
у відділи державної виконавчої служби
постало питання щодо зберігання,
обліку, захисту, пошуку, узагальнення
відомостей про будь-яке виконавче
провадження яке перебуває чи перебу-
вало на виконанні у відділах ДВС з
цією метою у 2004 році Міністерством
юстиції України було створено комп'ю-
терну базу даних яка б відповідала
вимогам щодо зберігання відомостей
про виконавчі провадження, така база
отримала назву Єдиного державного
реєстру виконавчих проваджень
(ЄДРВП) адміністратором якого є
Державне підприємство "Інформацій-
ний центр".

На сьогодні ДП "Інформаційний
центр" який як уже зазначалося є
адміністратором даного реєстру про-
водить постійну роботу по вдоско-
наленню Єдиного державного вико-
навчого провадження.

Так, відповідно до положення про
Єдиний державний реєстр виконавчих
проваджень затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 20
травня 2003 року №43/5 основною
функцією якого є можливість швид-
кого отримання інформації про за-
реєстровані виконавчі провадження,
зареєстроване майно боржника на яке
накладено арешт державним виконав-
цем. Слід зазначити, що згідно до

вищезазначеного положення інфор-
мація розміщена в ЄДРВП є відкритою
тобто будь-яка фізична чи юридична
особа має можливість отримати витяг з
реєстру відносно боржника і ареш-
тованого майна, така інформація
надається лише у вигляді скороченого
витягу, повні витяги надаються лише
на запити сторін виконавчого
провадження. За надання витягу з
ЄДРВП справляється плата, у відпо-
відності до тарифів, які визначаються
Міністерством юстиції України.

Витяги з ЄДРВП, які надаються в
паперовій формі, виготовляються з
використанням спеціальних бланків
документів реєстрів інформаційної
системи Міністерства юстиції України,
зразок яких затверджується Мініс-
терством юстиції України. На витягах
проставляються підпис і печатка
Адміністратора Єдиного реєстру. Від-
повідно до положення користувачами
Єдиного реєстру є:
- Відділ примусового виконання
рішень Департаменту державної вико-
навчої служби Міністерства юстиції
України, підрозділ примусового вико-
нання рішень відділів державної
виконавчої служби Головного управ-
ління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці
Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі,
відділи державної виконавчої служби в
районних, районних у містах, міських
управлінь юстиції.

Реєстрація виконавчих документів,
що надійшли до органу ДВС, підля-
гають обов'язковому внесенню до
Єдиного реєстру у відповідному від-
ділі протягом двох робочих днів з дня
надходження виконавчого документа
до державного виконавця, однак згідно
ст. 25 ЗУ "Про виконавче проваджен-
ня" державний виконавець виносить
постанову пор відкриття виконавчого
провадження у 3-х денний строк з
моменту отримання ним виконавчого
документа, що на мою думку потребує
внесення змін до положення в частині
періоду на протязі якого виконавчий
документ повинен бути внесений до
ЄДРВП.

Згідно наказу Міністерства юстиції
України від 25.04.2008 року №710/5
кожна фізична або юридична особа
має право доступу до виконавчого
провадження шляхом пошуку, перег-
ляду, копіювання та роздрукування
всіх документів та відомостей вико-
навчого провадження у якому вони
беруть участь. Указаний доступ до
інформації Єдиного реєстру здійсню-
ється безоплатно та цілодобово з

Єдиний державний реєстр виконавчих
проваджень як спосіб дотримання

принципу законності при виконанні
рішень судів

Звернення судових рішень 
до виконання

Відповідно до ст. 367 Цивільного процесуального
Кодексу України  суд допускає негайне виконання
рішень у справах про:
1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за
один місяць; 
2) присудження працівникові виплати заробітної
плати,  але не більше ніж за один місяць;
3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної
особи,  - у межах суми  стягнення  за один місяць;
4) поновлення  на   роботі  незаконно   звільненого
або переведеного на іншу роботу працівника; 
5) відібрання  дитини  і  повернення  її  тому,  з  ким
вона проживала;
6) розкриття   банком   інформації,  яка  містить
банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб; 
7) примусову госпіталізацію чи продовження
строку примусової госпіталізації до
протитуберкульозного закладу.

Суд,  ухвалюючи  рішення,  може  допустити
негайне   його виконання  у  разі  
стягнення  всієї  суми  боргу  при присудженні
аліментів, присудженні працівникові виплати
заробітної плати та відшкодуванні шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або
смертю фізичної особи.

Відповідно до частини 4 ст. 25 Закону України
"Про виконавче провадження" у разі відкриття
виконавчого провадження по рішенню, яке під-
лягає негайному виконанню строк для самостій-
ного виконання рішення  не надається.

Згідно ст. 368 ЦПК України питання,  пов'язані  із
зверненням  судового  рішення  до виконання, ви-
рішує місцевий суд, який розглянув справу.

За кожним судовим рішенням,  яке набрало
законної сили, за заявою  осіб,  на  користь  яких
воно  ухвалено,  видається  один виконавчий  лист.

Якщо  на  підставі  ухваленого рішення належить
передати майно,  що перебуває 
в кількох місцях,  або якщо  рішення ухвалено   на
користь кількох позивачів чи  проти  кількох від-
повідачів,  суд має право за заявою  стягувачів  ви-
дати  кілька виконавчих  листів, точно  зазначив-
ши, яку частину рішення треба виконати за кожним
виконавчим листом.

Виконавчі   документи   про   стягнення   судового
збору надсилаються   судом  до місцевих  органів
державної  податкової служби.

Якщо судом було вжито заходів щодо забезпе-
чення позову за заявою осіб, на користь яких
ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим
листом видає копію документів, які   підтверджу-
ють виконання ухвали суду про забезпечення
позову.

Виконавчий  лист  має  відповідати  вимогам до
виконавчого документа,   встановленим   Законом
України    "Про    виконавче провадження".
Суд,  який видав виконавчий лист, може за заявою

стягувача або боржника виправити помилку,
допущену при його оформленні  або видачі, чи
визнати   виконавчий   лист  таким,  що  не  підлягає
виконанню,  та стягнути на користь боржника
безпідставно  одержане стягувачем за виконавчим
листом.

Стаття 371 ЦПК передбачає, що стягувачам,   які
пропустили   строк   для  пред'явлення виконавчого
документа до  виконання  з  причин,  визнаних
судом поважними, пропущений строк може бути
поновлено.

Заява про поновлення пропущеного строку
подається до суду, який видав виконавчий лист,
або до суду  за  місцем  виконання  і розглядається
в  судовому  засіданні з повідомленням сторін,  які
беруть участь у справі. Їхня неявка не є перешко-
дою для вирішення питання  про  поновлення
пропущеного  строку.
Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.

Заступник начальника відділу  організації
та контролю за виконанням рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області
В.О. Пахар
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використанням звичайних програмних
засобів перегляду інформації у мережі
Інтернет через веб-сайту, який ведеться
адміністратором (www.informjust.ua).

З метою забезпечення доступу до
інформації Єдиного реєстру сторонам
виконавчого провадження у постанові
про відкриття виконавчого проваджен-
ня роз'яснюється таке право, указу-
ються адреса відповідного веб-сайту в
мережі Інтернет, а також ідентифікатор
для доступу до інформації про вико-
навче провадження та порядок його
використання

Єдиний реєстр надає можливість
здійснювати контроль як ВДВС Голов-
них управлінь юстиції областей за
виконавчим провадженнями які внесені
до ЄДРВП у відповідній області, депар-
таментом державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України за вико-
навчими провадженнями внесеними до
бази даних ЄДРВП у будь-якому відділі
ДВС на території України, (доступ

контролера) даний доступ контролера
надає повну інформацію про виконавче
провадження, перелік сформованих
постанов та весь хід проведених вико-
навчих дій. ЄДРВП надає можливість
при правильному внесенні всіх відо-
мостей до бази даних сформувати
статистичний звіт, такий звіт можливо
сформувати як по кожному державному
виконавцю окремо так і по відділу ДВС
чи по відповідному регіону.

При реєстрації відомостей про
проведені виконавчі дії користувач має
можливість автоматично сформувати,
розпечатати і зберегти у базі даних
ЄДРВП відповіді постанови. Збережені
у базі даних постанови можна повторно
розпечатати. Програма надає можли-
вість реєструвати до 40 видів виконав-
чих дій державного виконавця та
близько 30 постанов.

Єдиний державний реєстр виконав-
чих проваджень - надійний помічник не
тільки державного виконавця але і

простих громадян. Значна кількість
функцій, пришвидшуючих та полегшу-
ючих роботу державних виконавців
допоможе уникнути неприємних, а
іноді безрезультатних процедур пошуку
необхідної інформації, формування
необхідних процесуальних документів,
статистичних звітів, контролю за вико-
нанням рішень суду та інших органів.
Але найголовніше те, що реєстром
можуть скористатися всі хто зацікав-
лений у інформації про виконавче
провадження, відкритих відносно пев-
них осіб, або про майно, на яке
накладено арешт. 

Така особливість буде сприяти
зменшенню кількості незакон-них
операцій з майном.

Провідний спеціаліст відділу 
організації та контролю за
виконанням рішень УДВС

ГУЮ у Полтавській області
О.П. Данилевська

Статтею 19 Закону України "Про
відпустки" в частині надання додат-
кової соціальної відпустки одинокій
матері передбачено, що жінці, яка
працює і має двох або більше дітей
віком до 15 років, або дитину-інваліда,
або яка усиновила дитину, одинокій
матері, батьку, який виховує дитину без
матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла дитину
під опіку, чи одному із прийомних
батьків надається щорічно додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 10
календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів. 

За наявності декількох підстав для
надання цієї відпустки її загальна
тривалість не може перевищувати 17
календарних днів.

Ці відпустки надаються понад
тривалість щорічної відпустки і
переносяться на інший період або
подовжуються у порядку, визначеному
ст.11 Закону України "Про відпустки".
Зазначені відпустки належать не до
щорічних, а до соціальних відпусток.
Тому вони можуть надаватися у будь-
який час протягом календарного року,
незалежно від відпрацьованого часу і
дати народження дитини - до чи після.
Працівник також не втрачає право на
неї в році досягнення дитиною
граничного віку для її надання.

У разі, коли працівник, який має
право на соціальну відпустку, з якихось
причин не скористався своїм правом на
таку відпустку в році досягнення
дитиною 18-річного віку або ж за кілька
попередніх років, він має право
використати цю відпустку, і в разі
звільнення, незалежно від підстав, йому
має бути виплачена компенсація за всі

невикористані дні відпусток, як це
передбачено ст. 24 Закону України "Про
відпустки".

Законодавством не передбачено
терміну давності, після якого
втрачається право на додаткову
відпустку працівникам, які мають дітей.

Право на додаткову соціальну
відпустку залежить від віку дитини.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
охорону дитинства" та ст. 2 Закону
України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" дитина - це особа віком
до 18 років (повноліття), якщо згідно із
законом, застосовуваним до неї, вона не
набуває прав повнолітньої раніше.

Тому, жінка, яка працює і має дитину-
інваліда, усиновлену дитину, одинока
мати, яка виховує дитину без батька,
батько який виховує дитину без матері,
мають право на додаткову оплачувану
відпустку до досягнення дитиною
повноліття.

Для встановлення права на додаткову
відпустку застосовується таке визна-
чення одинокої матері: жінка, яка не
перебуває у шлюбі і у свідоцтві про
народження дитини якої відсутній запис
про батька дитини або запис зроблено в
установленому порядку за вказівкою
матері; вдова; жінка, яка виховує
дитину без батька (в тому числі і
розлучена жінка, яка сама виховує
дитину, якщо батько не проживає разом
з дитиною та відсутні інші докази його
участі в вихованні дитини, і за цих же
умов, жінка, яка вийшла заміж, але її
дитина новим чоловіком не
усиновлена).

Для отримання додаткової соціальної
відпустки жінка, яка не перебуває у
шлюбі і у свідоцтві про народження
дитини якої відсутній запис про батька

дитини або запис зроблено в
установленому порядку за вказівкою
матері має надати копію свідоцтва про
народження дитини і довідку органів
запису актів громадянського стану для
підстави внесення до книги записів
народжень відомостей про батька;
жінка, яка є вдовою - копію свідоцтва
про народження дитини та копії
свідоцтва про укладення шлюбу та
свідоцтва про смерть чоловіка.

Законодавством не передбачено які
саме документи має надати жінка, яка
виховує дитину без батька (в т.ч. і
розлучена жінка, і жінка, яка вийшла
заміж, але її дитина новим чоловіком не
усиновлена).

Для отримання додаткової соціальної
відпустки розлучена жінка, яка дійсно
виховує сама дитину (без батька), має
надати такі документи: копію свідоцтва
про народження дитини; копію
свідоцтва про розірвання шлюбу .

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

Зазначені умови та порядок надання
додаткової соціальної відпустки
застосовуються і до батька, який
виховує дитину без матері (одинокий
батько).

Головний спеціаліст
відділу  примусового  виконання

рішень УДВС
ГУЮ у Полтавській області

Л.М. Васильєва 

Додаткові відпустки одиноким матерям
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Головним управлінням юстиції у Полтавській області 

за III квартал 2012 року

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата державної
реєстрації, номер
акта за  реєстром

18.07.2012
№ 95/1904

18.07.2012
№ 96/1905

18.07.2012
№ 97/1906

20.07.2012
98/1907

02.08.2012 
№ 99/1908

02.08.2012 
№ 100/1909

03.08.2012
№ 101/1910

31.08.2012
№102/1911

31.08.2012
№103/1912

07.09.2012
№ 104/113

07.09.2012
№ 105/1914

13.09.2012
№ 106/1915

13.09.2012
№ 107/1916

13.09.2012
№ 108/1917

Назва органу, що видав акт, вид,
дата прийняття, номер акта

Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 06.07.2012 № 251

Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 06.07.2012 № 252

Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 06.07.2012 № 253

Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 19.07.2012 № 358

Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 30.07.2012 № 338

Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 02.08.2012 № 352

Головне управління юстиції у
Полтавській області 
Наказ 03.08.2012 № 544/5

Державний архів Полтавської
області
Наказ 28.08.2012 № 52

Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 31.08.2012 № 397

Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації

Полтавський обласний центр
зайнятості

Наказ 03.09.2012 
№ 377/171

Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації

Наказ 03.09.2012 № 379
Полтавська обласна державна
адміністрація

Розпорядження 06.09.2012 № 404
Полтавська обласна державна
адміністрація

Розпорядження 10.09.2012 № 409
Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації

Назва нормативно-правового акта

Про затвердження Положення про обласну олімпіаду з
початкового курсу історії образотворчого мистецтва учнів
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання).

Про затвердження Положення про обласний конкурс "Музичний
калейдоскоп" виконавської майстерності учнів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл
естетичного виховання).

Про затвердження Положення про обласну олімпіаду з музично-
теоретичних дисциплін учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Про затвердження Положення про проведення I та II етапів
Всеукраїнського  конкурсу професійної майстерності серед
майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної
освіти з професії "перукар"

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 15.05.2012 № 198

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 18 березня 2011 року № 115

Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у
Полтавській області та його територіальних органів, проведення
їх державної реєстрації

Про внесення змін до Порядку організації та проведення
особистого прийому громадян у Державному архіві Полтавської
області

Про внесення змін до Стандарту адміністративної послуги з
видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу
фахівцями туристичного супроводу

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 03 вересня
2010 року № 162/639

Про затвердження Положення про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед
майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної
освіти з професії "Кухар" у 2012-2013 навчальному році

Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що
надаються КП "Артемівський ринок"

Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що
надаються на підприємстві "Лубенський ринок Полтавської
облспоживспілки"

Про затвердження Положення про обласний конкурс юних
гумористів "Посміхнемось щиро Вишні"
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15

16

17

18

19

18.09.2012
№ 109/1918

18.09.2012
№ 110/1919

20.09.2012
№ 111/1920

20.09.2012
№ 112/1921

27.09.2012
№ 113/1922

Наказ 07.09.2012 № 389
Головне управління юстиції у
Полтавській області 

Наказ 18.09.2012 
№ 658/5

Головне управління юстиції у
Полтавській області 

Наказ 18.09.2012 
№ 658/5

Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації

Управління з питань фізичної
культури і спорту Полтавської
обласної державної адміністрації

Наказ 17.09.2012 
№ 402/239

Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації

Управління з питань фізичної
культури і спорту Полтавської
обласної державної адміністрації

Наказ 17.09.2012 
№ 403/242

Полтавська обласна державна
адміністрація

Розпорядження 18.09.2012 № 432

Про організацію особистого та виїзного прийомів громадян в
Головному управлінні юстиції у Полтавській області

Про організацію особистого прийому громадян начальником,
заступниками та іншими посадовими особами Головного
управління юстиції у Полтавській області

Про організацію виїзного прийому громадян начальником,
заступниками та іншими посадовими особами Головного
управління юстиції у Полтавській області

Про проведення XI Універсіади Полтавщини вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації у 2012-2013 навчальному році

Про проведення обласної Спартакіади студентської молоді вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації у 2012-2013
навчальному році

Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна,
на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та
реєстрацію таких прав для комунального підприємства
"Полтавське міське бюро технічної інвентаризації" 
Полтавської міської ради

Начальник відділу правової  роботи, 
правової освіти та державної реєстрації 

нормативно - правових актів 
ГУЮ у Полтавській області  

О.М. Давиденко

Не допускається укладення шлюбу між
особами, з яких хоча б одна перебуває в
іншому шлюбі.

Закон забороняє реєстрацію другого
шлюбу в тих випадках, коли перший,
раніше зареєстрований шлюб, фактично
припинений, але припинення його не
оформлене належним чином. Так, особи,
які раніше перебували в шлюбі, можуть
зареєструвати новий шлюб тільки при
пред'явленні документів, що підтверджу-
ють припинення попереднього шлюбу
(свідоцтво про розірвання шлюбу, сві-
доцтво про смерть одного з подружжя,
судове рішення про визнання шлюбу
недійсним). 

У шлюбі між собою не можуть пере-
бувати особи, які є родичами прямої лінії
споріднення, рідні (повнорідні, непов-
норідні) брат і сестра, двоюрідні брат та
сестра, рідні тітка, дядько та племінник,
племінниця, усиновлювач та усиновлена
ним дитина. Повнорідними є брати і сест-
ри, які мають спільних батьків. Неповно-
рідними є брати і сестри, які мають
спільну матір або спільного батька. 

Заборона шлюбу між близьким
родичами обумовлена як моральними, так

і біологічними міркуваннями. Адже такі
шлюби значно підвищують імовірність
передавання у спадок багатьох захворю-
вань. Заборона шлюбів між рідною дити-
ною усиновлювача та усиновленою ним
дитиною, між усиновленими дітьми, між
усиновлювачем та усиновленою ним ди-
тиною пояснюється тим, що між усинов-
леною особою (а в майбутньому й між її
нащадками) та усиновлювачем і його
родичами за походженнями виникають
такі самі правовідносини, як й між роди-
чами за походженням, а також мораль-
ними міркуваннями.

За рішенням суду може бути надане
право на шлюб між рідною дитиною
усиновлювача та усиновленою ним дити-
ною, а також між дітьми, які були усинов-
лені ним. Шлюб між усиновлювачем та
усиновленою ним дитиною може бути
зареєстровано лише в разі скасування
усиновлення. 

Не допускається укладення шлюбу між
особами, з яких хоча б одна визнана судом
недієздатною внаслідок душевної хвороби
або недоумства.
Положення про недопустимість укладен-
ня шлюбу з недієздатною особою випли-

ває з принципу свободи й добровільності
вступу до шлюбу. Психічно хвора людина,
визнана судом недієздатною, не може ке-
рувати своїми діями і достатньо усвідом-
лювати значення такого акту, як одружен-
ня. Відносини з психічно неповноцінною
людиною як подружжям, крім того, не
можуть створювати необхідної для буття
сім'ї і виховання дітей духовної атмос-
фери.
Особи, які одружуються, повинні повідо-

мити одна одну про  стан свого здоров'я.
Держава забезпечує створення умов для
медичного обстеження осіб, які подали
заяву про реєстрацію шлюбу. Результати
медичного обстеження є таємницею і
повідомляються лише особам, які подали
заяву про реєстрацію шлюбу. Приховання
тяжкої хвороби, а також хвороби,
небезпечної для другого з подружжя, їхніх
нащадків, може бути підставою для
визнання шлюбу недійсним. 

Провідний спеціаліст відділу 
ДРАЦС Реєстраційної служби 

ГУЮ у Полтавській області
О.П. Кравченко

Перешкоди до укладення шлюбу.
Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою


