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ПАВЛО ПЕТРЕНКО ЗАКЛИКАВ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПІДТРИМАТИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ НА МІСЦЯ СЕРВІСІВ У СФЕРІ ДРАЦС

Народні депутати мають якнайшвидше розглянути та прийняти внесений Урядом законопроект, який забезпечить передачу права надавати 
сервіси у сфері реєстрації актів цивільного стану місцевій владі і завершить процес децентралізації послуг Міністерства юстиції. З відповідним 
закликом 26 травня 2017 року, виступаючи у Верховній Раді в рамках години запитань до Уряду, до народних обранців звернувся Міністр юстиції 
Павло Петренко.

«Український Уряд подав до Парламенту другий пакет децентралізаційних законів Міністерства юстиції. Його прийняття дасть можливість завершити 
процес децентралізації та демонополізації сервісів, які надавало Міністерство юстиції. Ми передамо повноваження щодо реєстрації народження, одруження, 
зміни прізвища та надання багатьох інших послуг місцевим громадам», - наголосив очільник Мін’юсту.

Він зауважив, що місцева влада є найближчою до кожного українця, тому саме місцева влада надаватиме найбільш якісний сервіс. При цьому кошти 
сплачені за отримання таких сервісів громадянами залишатимуться в місцевих бюджетах.

«Я дуже прошу всіх народних депутатів підтримати даний законопроект, щоб вже з осені наші місцеві громади, наші сільські й міські голови отримали змо-
гу надавали якісні послуги українцям. Наша спільна мета – сильна громада, сильне місцеве самоврядування, відповідальний міський голова та якісні сервіси 
для кожного українця. Прийняття цього законопроекту – це зміни, які відчують на собі мільйони українців», - заявив Міністр юстиції.

При цьому він наголосив: процес децентралізації та передачі повноважень місцевим громадам є одним із пріоритетів Уряду останніх років.
«І Уряд Арсенія Яценюка, і Уряд Володимира Гройсмана проводять послідовну політику з посилення українських громад, а також передачі повноважень, 

фінансів і можливостей на місця. І ми бачимо, не зважаючи на велику  кількість критики популістів, реальні результати цих процесів. Це і покращення якості 
сервісів, і збільшення бюджетів, яке дає можливість будувати нові школи, ремонтувати дороги і забезпечувати інші потреби місцевих громад», - резюмував 
Павло Петренко.

З метою підвищення ефективності роботи відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану та якості обслуговування грома-
дян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Міністер-
ством юстиції України запроваджено пілотні проекти та електро-
нні сервіси, зокрема у Чернігівській області, які дають можливість 
оптимізувати процес надання послуг у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та створити сприятливі умови для їх отри-
мання громадянами.

На даний час в нашій області, як і в інших областях України, функціону-
ють: пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації ак-
тів цивільного стану через мережу Інтернет, попередній електронний запис 
на прийом (через мережу Інтернет в режимі он-лайн) до відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану, сервіс з видачі свідоцтв про народження 
дітей безпосередньо в закладах охорони здоров’я, де приймаються поло-
ги за місцем розташування відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану, сервіс щодо прийняття заяв про реєстрацію місця проживання дити-
ни при здійсненні державної реєстрації народження дитини, електронний 
сервіс з проставлення апостилю на офіційних документах, що видаються 
органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються но-
таріусами України, інноваційний проект “Шлюб за добу” та сервіс “Он-лайн 
Будинок юстиції”. Вказані електронні сервіси та пілотні проекти запровад-
жені та функціонують з метою створення найсприятливіших умов для от-
римання адміністративних послуг, економії часу громадян та є доступними 
для всіх користувачів мережі Інтернет.

Звертаю увагу, що подати заяви у сфері державної реєстрації ак-
тів цивільного стану через мережу Інтернет громадяни можуть до Бах-
мацького, Козелецького, Менського, Ічнянського районних, Ніжинського, 
Прилуцького, Новгород-Сіверського міськрайонного та Чернігівського 
міського відділів  державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області, зайшовши на 
офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України або Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській області та скориставшись 
підрубрикою “Державна реєстрація актів цивільного стану” в рубриці 
“Електронні сервіси он-лайн”. З використанням даного веб-порталу мож-
на подати до вказаних відділів заяви про державну реєстрацію шлюбу, 
розірвання шлюбу на підставі рішення суду, про розірвання шлюбу по-
дружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 
Сімейного кодексу України, про зміну імені, про повторну видачу свідоцтв 
про державну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян; про внесення змін 
до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Ці 
заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної  особи або 
бути підписаними під час особистого звернення до відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану. 

Здійснити попередній електронний запис на прийом (через мережу 
Інтернет в режимі он-лайн) до всіх відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану Чернігівської області громадяни можуть через офіційний 
веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області http://just.cg.gov.ua|, скориставшись вкладкою “Попередній елек-
тронний запис на прийом до відділів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану”. Після натискання на цю вкладку громадянин може обрати 
відділ, до якого він бажає записатись на прийом, далі визначитись саме з 
якого питання та обрати зручний для себе день і час.

Запрошуємо батьків отримати безкоштовно свідоцтво про народжен-
ня своїх малюків безпосередньо в закладах охорони здоров”я, де при-
ймаються пологи, за місцем розташування відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану. На даний час отримати свідоцтво про народження 
можна безпосередньо в приміщеннях пологових, акушерських, акушер-
сько-гінекологічних відділеннях Бахмацької, Бобровицької, Борзнянської, 
Городнянської, Ічнянської, Козелецької, Корюківської, Менської, Новго-
род-Сіверської, Носівської, Семенівської, Чернігівської, Сновської цен-
тральних районних лікарень Чернігівської області, в КЛПЗ “Ніжинський 
пологовий будинок” Ніжинської міськради, пологовому відділенні КЛПЗ 
“Прилуцька центральна міська лікарня”, а також в пологовому будинку 
Чернігівської міської ради. 

Радісна подія появи на світ дитини зобов’язує батьків або інших за-
конних представників зареєструвати місце проживання новонародженої 
дитини  протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. 
За бажанням батьків чи одного з них або інших законних представників 

документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини мо-
жуть бути подані безпосередньо через відділи державної реєстрації атів 
цивільного стану  або працівників, що проводять державну реєстрацію 
народження дітей при пологових або акушерсько-гінекологічних відділен-
нях, місцевих медичних закладах де приймаються пологи, під час прове-
дення державної реєстрації народження дитини.

Щиро радимо батькам скористатись вищевказаними послугами, за-
ощадивши свій вільний час.

З 20 листопада 2015 року Міністерством юстиції України запроваджено 
електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що 
видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформ-
люються нотаріусами України. 

Із запровадженням Електронного реєстру апостилів значно спро-
стився порядок подачі документів та їх отримання. Зараз громадянам 
вже не потрібно їхати до м. Києва, а достатньо звернутись до зручного 
за місцем розташування відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану України. На разі з цього питання можна звернутись до 22 відділів 
державної реєстрації атів цивільного стану Чернігівської області: Бах-
мацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Городнянського, 
Ічнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, 
Менського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Сосницького, Тала-
лаївського, Чернігівського, Сновського районних, Ніжинського, Прилуць-
кого, Новгород-Сіверського міськрайонних та Чернігівського міського. Це 
надає можливість будь-якій фізичній або юридичній особі звернутись за 
послугою, сплативши встановлену плату: для громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства - 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян 
(на даний час 51 грн.), для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (на даний час 85 грн.). Вказана плата справляється 
до проставлення апостилю, шляхом перерахування до загального фонду 
державного бюджету.

З 01 лютого 2017 року у Чернігові функціонує інноваційний проект Мі-
ністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Одружитися за новою скороченою процедурою в нашому місті наречені 
можуть в Комунальному підприємстві “Міський палац культури” Чернігів-
ської міської ради, який розташований за адресою м. Чернігів, вулиця І.Ма-
зепи,23. Державну реєстрацію шлюбу проводить уповноважений працівник 
Чернігівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Щоб 
скористатись даною послугою лише за 24 години нареченим необхідно за-
телефонувати, отримати консультацію за номером (0462)970 837 або зв’я-
затися через мережу Інтернет з організаторами по е-mail: express-vesilya@
ukr.net. При цьому наречені обирають зручні дату і час реєстрації та за ба-
жанням додаткові послуги від організатора. Вартість церемонії варіюється 
в залежності від часу проведення та індивідуальних побажань наречених 
щодо отримання додаткових послуг: найдешевша реєстрація, без святко-
вого оформлення, коштує 1500грн.85коп., а найдорожча – 2826грн.85коп. 
Завдяки проекту «Шлюб за добу» не треба звертатись в органи державної 
реєстрації актів цивільного стану та чекати місяць для того, щоб зареєстру-
вати шлюб. Реєстрація шлюбу відбуватиметься в час та у місці, обраному 
нареченими.   

Міністерство юстиції України докладає всіх можливих зусиль аби 
максимально рухатися до передових технологій. Запущено новий сервіс 
“Он-лайн Будинок юстиції”, який значно спростить жителям України, в 
тому числі і Чернігівської області, видачу документів. “Он-лайн будинок 
юстиції” спрямований на те, аби забезпечити громадян сучасними і зруч-
ними послугами, які вони зможуть отримувати в мережі Інтернет. Отри-
мати послуги швидко та не виходячи за двері власного будинку можна за 
посиланням: https://online.minjust.gov.ua/. Завдяки функції електронного 
сервісу “Он-лайн будинок юстиції” у сфері державної реєстрації актів ци-
вільного стану можна подати заяву на отримання повторних документів, 
а саме свідоцтв та видачу Витягів з державного реєстру актів цивільного 
стану громадян. 

Останні два роки Міністерство юстиції України запускає проекти, які 
орієнтовані на людей та вирішення їх проблем. Всі ці проекти успішно 
діють у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції Чернігівської області. Тож радимо 
громадянам скористатися цими послугами для вирішення своїх сімейних 
питань.

Начальник Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області   

Олег Трейтяк

Обмеження боржника у 
праві виїзду за кордон 
як один з інструментів 

виконання судового 
рішення

Часто виникає така ситуація, що в юри-
дичної особи-боржника за документами 
формально немає активів, а у фізичної осо-
би-боржника формально відсутнє майно. Але 
ж стягувачу насправді добре відомо, що спра-
ви у боржника не такі вже й погані, а з боку 
боржника просто робиться все, аби не викону-
вати рішення суду.

Тож для ефективного виконання судового рі-
шення потрібно мати уявлення про всі інструмен-
ти, за допомогою яких можна забезпечити таке 
виконання. Одним з таких інструментів є такий за-
хід, як тимчасова заборона боржнику у виїзді за 
кордон. Обмеження права на виїзд за кордон є не 
дуже поширеним способом впливу на боржника, 
але доволі ефективним, а деколи просто незамін-
ним. Наприклад, просте бажання боржника відпо-
чити за кордоном може бути затьмарене вже на 
самому кордоні чи перед вильотом з аеропорту, 
коли працівники прикордонної служби повідом-
лять його про заборону на виїзд. Незамінним цей 
засіб є у справах з великою сумою заборговано-
сті, якщо врахувати можливість виїзду боржника 
за кордон назавжди, де його буде вже неможливо 
відшукати.

Відповідно до Розділу ХІІІ Інструкції з ор-
ганізації примусового виконання рішень, у разі 
ухилення боржника від виконання зобов’язань, 
покладених на нього рішенням, що відповідно 
до Закону підлягає примусовому виконанню, пи-
тання про тимчасове обмеження боржника - фі-
зичної особи або керівника боржника - юридичної 
особи у праві виїзду за межі України вирішується 
судом за місцезнаходженням органу державної 
виконавчої служби за поданням державного ви-
конавця або за місцезнаходженням виконавчого 
округу за поданням приватного виконавця.

Отже, наявність в особи невиконаних зобов’я-
зань, є підставою для обмеження її у праві виїзду 
за межі України. Питання щодо такого обмеження 
вирішується судом.

Про направлення до суду подання щодо вста-
новлення тимчасового обмеження у праві виїзду 
виконавець повідомляє боржника (боржник пові-
домляється в загальному порядку, регламентова-
ному статтею 28 Закону України «Про виконавче 
провадження», - шляхом направлення йому до ві-
дома копій документів виконавчого провадження 
простою кореспонденцію).

Відповідно до статті 377-1 Цивільного проце-
суального кодексу Україна, суд негайно розгля-
дає подання,  без виклику чи повідомлення сторін 
та інших заінтересованих осіб за участю держав-
ного виконавця, приватного виконавця. 

Пунктом 8 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 
Державну прикордонну службу України» вста-
новлено, що на ДПС відповідно до визначених 
законом завдань покладається, зокрема, запобі-
гання та недопущення в’їзду в Україну або виїзду 
з України осіб, яким згідно із законодавством не 
дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово 
обмежено у праві виїзду з України.

Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 
України особи знімається у разі винесення дер-
жавним виконавцем постанови про:

- повернення виконавчого документа до суду, 
який його видав, на підставі частини першої стат-
ті 38 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня» (далі - Закон);

- закінчення виконавчого провадження на 
підставі пунктів 1 - 3, 5 - 7, 9 - 12, 14, 15 частини 
першої статті 39 Закону;

- скасування тимчасового обмеження у праві 
виїзду особи з України - у разі належного вико-
нання особою зобов’язань щодо сплати періодич-
них платежів.

Отже боржникам таки варто задуматись над 
виконанням своїх зобов’язань, особливо якщо 
вони зібрались відпочивати на мальовничих па-
норамах екзотичних країн.

Заступник начальника головного 
територіального управління юстиції з питань 

державної виконавчої служби – начальник 
управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області   

Сергій П’ятниця

Про запровадження он-лайн сервісів та пілотних проектів Мін’юсту у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану на території Чернігівської області
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Особливості підготовки та подання документів для 
державної реєстрації громадських формувань

Удавані і фіктивні 
правочини та їх наслідки

Правочин - це дія особи, спрямована на набуття, зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочин, 
який вчиняється без наміру створити будь-які наслідки, ви-
знається судом недійсним,  і згідно статті 234 Цивільного 
кодексу України визначається як фіктивний. 

Фіктивний правочин характеризується тим, що сторони 
вчиняють такий правочин лише для виду, не збираючись його 
виконувати. При вчиненні фіктивного правочину сторони ма-
ють інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. Фіктивним 
може бути визнаний будь-який правочин, якщо він не має на 
меті встановлення правових наслідків, незалежно від того, в 
якій формі він вчинений, у тому числі у разі його нотаріального 
посвідчення та державної реєстрації. 

Ознаками фіктивного правочину є: 1) введення в оману 
(до або в момент укладення угоди) іншого учасника або тре-
тьої особи щодо фактичних обставин правочину або дійсних 
намірів учасників; 2) свідомий намір невиконання зобов’язань 
договору; 3) приховування справжніх намірів учасників право-
чину. Сам по собі факт невиконання сторонами умов правочи-
ну не робить його фіктивним. У постанові Пленуму Верховного 
Суду України “Про судову практику в справах про визнання 
угод недійсними” від 28.04.1978 № 3 було зазначено, що не-
виконання або неналежне виконання угоди не може бути під-
ставою для визнання її недійсною і у цьому разі сторона вправі 
вимагати розірвання договору або застосування інших вста-
новлених наслідків (п. 16). Це положення стосується тих пра-
вочинів, сторони яких дійсно мали на меті досягти відповідного 
правового результату. 

Отже, позивач, який звертається з вимогою про визнання 
правочину фіктивним, має довести відсутність в учасників пра-
вочину наміру створити юридичні наслідки. Для визнання пра-
вочину фіктивним ознака вчинення його лише для вигляду має 
бути властива діям обох сторін правочину. Якщо одна сторона 
діяла лише для вигляду, а інша - намагалася досягти правового 
результату, такий правочин не можна визнати фіктивним. Стат-
тя 234 ЦК не передбачає коло осіб, які мають право звертатися 
з позовом про визнання фіктивного правочину недійсним. Це 
можуть зробити сторона фіктивного правочину або інші заінте-
ресовані особи. Оскільки сторони не вчиняють жодних дій для 
здійснення фіктивного правочину, суд тільки приймає рішення 
про визнання такого правочину недійсним без застосування 
будь-яких інших наслідків (реституції). Якщо ж на виконання 
правочину було передано майно або майнові права, такий пра-
вочин не може бути кваліфікований як фіктивний.

Згідно статті 235 ЦК України удаваним є правочин, який 
вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який 
вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що правочин 
був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, 
який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються 
правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили. 
Удаваний правочин так само як і фіктивний вчиняється також 
для виду, але, на відміну від фіктивного, він приховує інший 
правочин, який його учасники насправді вчинили. Удавані пра-
вочини можуть бути вчинені як без будь-яких протиправних 
намірів, так і з метою приховування незаконного правочину. 
Удаваний правочин не має іншої мети, ніж приховування іншо-
го правочину. Якщо в результаті вчинення правочину наста-
ють і інші правові наслідки, правочин не може бути визнаний 
удаваним. Закон прямо не передбачає недійсність удаваного 
правочину, а лише пропонує застосувати до відносин сторін 
норми, що регулюють той правочин, який сторони насправді 
мали на увазі. Якщо правочин, який сторони насправді вчини-
ли, суперечить законодавству, суд ухвалює рішення про вста-
новлення його нікчемності або про визнання його недійсним із 
застосуванням відповідних наслідків недійсності.

Отже, фіктивні та удавані правочини вчиняються лише для 
вигляду і не мають на меті досягнення результату, передба-
ченого в укладеному договорі. Відмінність між ними полягає 
лише в тому, що  при встановленні факту порушення законо-
давства наслідком для удаваних правочинів наступає виконан-
ня того правочину, який намагались приховати, а для фіктив-
них визнання їх недійсності.

Начальник відділу з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області 

Оксана Железняк 

 Повноваження дисциплінарної комісії  з 
розгляду дисциплінарних справ

Відповідно до Закону України «Про сво-
боду пересування та вільний вибір місця про-
живання в Україні» та Правил реєстрації місця 
проживання проводиться реєстрація місця 
проживання дитини за місцем проживання її 
батьків або одного з них або ж законних пред-
ставників.

За бажанням батьків чи одного з них або ін-
ших законних представників документи для реє-
страції місця проживання новонародженої дити-
ни, крім органів реєстрації, у тому числі центрів 
надання адміністративних послуг, можуть бути 
подані і до відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану або працівників відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану, які проводять 
державну реєстрацію народження дітей безпосе-
редньо в пологових будинках або акушерсько-гі-
некологічних відділеннях місцевих закладів охо-
рони здоров’я, де приймаються пологи, під час 
проведення державної реєстрації народження 
дитини. 

При цьому батьки або інші законні представ-
ники зобов’язані зареєструвати місце проживан-
ня новонародженої дитини протягом трьох міся-
ців з дня державної реєстрації її народження. 

У разі реєстрації місця проживання батьків за 
різними адресами, місце проживання дитини реє-

струється за місцем проживання одного з батьків 
за письмовою згодою другого з батьків у присут-
ності особи, яка приймає заяву, або на підставі 
засвідченої в установленому порядку письмової 
згоди другого з батьків (крім випадків, коли міс-
це проживання дитини визначено відповідним 
рішенням суду або рішенням органу опіки та пі-
клування). А  реєстрація місця проживання особи 
за заявою законного представника здійснюється 
за згодою інших законних представників.

Для реєстрації місця проживання новонарод-
женої дитини до відділів державної реєстрації ак-
тів цивільного стану необхідно подати: 

- письмову заяву про реєстрацію місця про-
живання малолітньої дитини за формою згідно з 
додатком 7 Порядку реєстрації місця проживан-
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.03.2016 № 207;

- паспорти батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- квитанцію про сплату адміністративного 

збору (розмір цього збору складає після 1 грудня 
2016 року 13,60 грн. (реквізити  рахунків, на які 
сплачується збір можна отримати у відповідно-
му відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану);

- копію витягу про державну реєстрацію на-
родження із зазначенням відомостей про батька 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейно-
го кодексу України – це в разі подання документів 
для реєстрації місця проживання дітей одиноки-
ми матерями. 

Слід зазначити, що у разі подання заяви 
представником особи, крім зазначених докумен-
тів додатково необхідно ще подати:

- документ, що посвідчує особу представни-
ка;

- документ, що підтверджує повноваження 
особи як представника, крім випадків, коли за-
ява подається законним представником дитини 
– батьками (усиновлювачами).

При цьому необхідно визначитися з порядком 
отримання відповідної довідки про реєстрацію 
місця проживання дитини. А саме: 

1) оформлену відповідним органом реєстра-
ції місця проживання  довідку можна отримати 
безпосередньо у відділі державної реєстрації ак-
тів цивільного стану;

2)  довідка може бути отримана безпосеред-
ньо у відповідному органі реєстрації місця прожи-
вання, центрі надання адміністративних послуг;

3)  довідка про реєстрацію місця проживання 
може бути надіслана  особисто органом реєстра-
ції місця проживання рекомендованим листом 
поштою заявнику.

Про варіант отримання довідки батьки або 

законні представники повинні обов’язково вка-
зати при заповненні заяви про реєстрацію місця 
проживання малолітньої дитини.

Працівники відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану після перевірки вказаних 
документів, правильності заповнення заяви та її 
реєстрації у встановленому порядку, відповідно 
до пункту 20 Правил реєстрації місця проживан-
ня, передають цю заяву до відповідного органу 
реєстрації місця проживання.

Необхідно зазначити, що коли місце про-
живання  малолітньої дитини реєструється у 
будинку індивідуальної житлової забудови, про-
ставлення штампу реєстрації місця проживання 
у будинковій книзі може бути здійснено лише 
органом реєстрації місця проживання одночасно 
із видачею довідки про реєстрацію місця прожи-
вання під час її отримання безпосередньо в ор-
гані реєстрації місця проживання, або шляхом 
звернення до органу реєстрації місця проживан-
ня після отримання довідки про реєстрацію місця 
проживання у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції  у Чернігівській області  
 Юлія Орєшкіна

Однією з головних новел Закону Укра-
їни «Про державну службу» (далі-Закон) є 
впровадження інституту дисциплінарної 
відповідальності державних службовців.

В юридичній літературі під поняттям 
«дисциплінарна відповідальність» визнача-
ють врегульовані нормами права відносини 
між державою, в особі її компетентних ор-
ганів і посадових осіб, та державними служ-
бовцями, що виникають на підставі вчинення 
ними службових правопорушень і виражені в 
застосуванні до винних осіб заходів держав-
ного примусу, а також характеризуються за-
судженням правопорушника та скоєного ним 
протиправного діяння з боку держави та су-
спільства з метою попередження та недопу-
щення в майбутньому інших правопорушень.

Відповідно до нового Закону ініціювати 
дисциплінарне провадження та накладати 
дисциплінарні стягнення уповноважений 
суб’єкт призначення. Частиною 3 статті 63 
Закону передбачено, що безпосередній ке-
рівник державного службовця вправі вно-
сити клопотання про його притягнення до 
дисциплінарної відповідальності керівнику 
державної служби.

Серед суб’єктів, які мають попередньо 
визначити ступень вини, характер і тяж-
кість вчиненого дисциплінарного проступку 
державного службовця, Законом названо 
Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплі-
нарних справ (далі - дисциплінарна комісія), 
яка є новим учасником дисциплінарного про-
вадження. Спосіб її формування і порядок 
виконання нею своїх повноважень визначені 
статтею 69 Закону.

Передбачений окремий порядок засто-
сування дисциплінарної відповідальності 
для державних службовців категорії «А», 
що пов’язано із зайняттям відповідального 

становища і наявності корупційних ризиків 
у їхній діяльності. Дисциплінарною комісією 
стосовно державних службовців, які займа-
ють посади державної служби категорії «А», 
є Комісія.

Дисциплінарну комісію стосовно дер-
жавних службовців, які займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В», утво-
рює керівник державної служби у кожному 
державному органі, яка діє у складі не мен-
ше шести членів, строком на три роки. До 
складу дисциплінарної комісії включаються 
державні службовці державного органу, 
представники виборного органу первинної 
профспілкової організації з числа державних 
службовців, а в разі відсутності профспіл-
кової організації - представники державних 
службовців, обрані на загальних зборах (кон-
ференції) державних службовців державно-
го органу, а також можуть включатися пред-
ставники громадських об’єднань (не більше 
двох осіб), які мають досвід роботи у сфері 
державного управління, державної служби 
або за юридичним фахом. 

Поділ посад за категоріями «А», «Б» та 
«В» визначений статтею 6 Закону.

Члени дисциплінарної комісії реалізують 
свої повноваження на громадських засадах. 

Для здійснення дисциплінарного прова-
дження з метою визначення ступеня вини, 
характеру і тяжкості вчиненого дисциплінар-
ного проступку члени дисциплінарної комі-
сії мають право: розглядати дисциплінарну 
справу державного службовця, сформовану 
в установленому Законом порядку; брати 
пояснення від учасників дисциплінарного 
провадження щодо обставин, які стали під-
ставою для порушення дисциплінарного про-
вадження, а також від інших осіб, яким відомі 
такі обставини; витребувати копії документів 

і матеріалів, що підтверджують та/або спро-
стовують факт вчинення дисциплінарного 
проступку; запрошувати за засідання дисци-
плінарної комісії осіб, справи яких розгляда-
ються, а також інших осіб для з’ясування при-
чин та умов, що призвели до скоєння особою 
дисциплінарного проступку; витребувати від 
сторін додаткові матеріали для більш глибо-
кого та всебічного розгляду дисциплінарної 
справи та для уточнення інформації стосов-
но дій, що мали місце, та інше.

Результатом розгляду дисциплінарної 
справи є пропозиція Комісії або подання дис-
циплінарної комісії, які мають рекомендацій-
ний характер для суб’єкта призначення, який 
протягом 10 календарних днів зобов’язаний 
прийняти рішення на підставі такої пропози-
ції Комісії або такого подання дисциплінарної 
комісії або протягом цього строку надати 
вмотивовану відмову.

Прийняття суб’єктом призначення рішен-
ня щодо застосування дисциплінарного стяг-
нення (за винятком зауваження) чи закриття 
дисциплінарного провадження без резуль-
татів розгляду документів дисциплінарною 
комісією новим Законом не допускається, на 
відміну від попереднього законодавства.

Слід зазначити, що членам дисциплінар-
ної комісії забороняється передавати і роз-
голошувати інформацію, отриману під час 
здійснення дисциплінарного провадження. У 
разі, якщо один із членів дисциплінарної ко-
місії прямо підпорядкований особі, стосовно 
якої відкрито або здійснюється дисциплінар-
не провадження, такий член дисциплінарної 
комісії не повинен брати участі у прийнятті 
рішення.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області    

Олег Трейтяк

Порядок реєстрації місця проживання новонародженої дитини через 
відділи державної реєстрації актів цивільного стану

Державна реєстрація громадських формувань - офіцій-
не визнання шляхом засвідчення державою факту створен-
ня або припинення громадського формування, засвідчення 
факту наявності відповідного статусу, символіки, а також 
проведення інших реєстраційних дій, передбачених Зако-
ном України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі 
– Закон). Документи для державної реєстрації громадських 
формувань можуть подаватися у паперовій або електронній 
формі. У паперовій формі документи подаються особисто 
заявником або поштовим відправленням. Якщо документи 
подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт гро-
мадянина України або тимчасове посвідчення громадянина 
України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення 
особи без громадянства, або посвідку на постійне або тим-
часове проживання. У разі подання документів представни-
ком додатково подається примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноважен-
ня. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально засвідчена. Документи в електронній формі по-
даються заявником через портал електронних сервісів у по-
рядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи.

Відповідно до статті 15 Закону документи, що подаються для 
державної реєстрації, повинні бути викладені державною мовою 
та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви 
про державну реєстрацію); текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); 
документи не повинні містити підчищення або дописки, закрес-
лені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфогра-
фічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також 
містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити 
їх зміст.

Перелік документів, які подаються для державної реєстрації 
громадських формувань та державної реєстрації змін до відомо-
стей про громадські формування, визначений Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань». 

Зразки та приклад оформлення установчих документів гро-
мадських формувань можна знайти на сайті Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області. 

Заступник начальника відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських 
формувань Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Марія  Безрученко
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Починаючи з 2016 року було запроваджено безкоштовний та альтернативний судовому 
спосіб захисту своїх прав у сфері державної реєстрації об’єктів нерухомого майна та бізнесу.

Якщо раніше всі дії та рішення державних реєстраторів оскаржувались лише в суді, то тепер такі 
скарги можуть розглядати органи юстиції – Мін’юст та його територіальні органи.

Але ж розгляд скарг відбувається вже після прийняття рішень чи вчинення дій, якими порушено 
права чи законні інтереси фізичних та юридичних осіб, і покликаний, в першу чергу, відновити ці по-
рушені права, а також покарати державних реєстраторів в передбачений законом спосіб: обмежити 
чи анулювати доступ до реєстрів, скласти протокол про адміністративне правопорушення та інше.

Після запровадження позасудового способу захисту, для зменшення ризиків порушення прав 
та законних інтересів в процесі державної реєстрації нерухомості та бізнесу на законодавчому рівні 
було закріплено низку заходів, які мають превентивний характер – від підвищення адміністративної 
та кримінальної відповідальності до змін в сам порядок проведення реєстраційних дій, яких вимага-
ла практика розгляду скарг у сфері держреєстрації.

Так, законодавець передбачив обов’язковість нотаріального засвідчення справжності підписів 
на деяких документах, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців: на установчому документі; на рішенні уповноваженого органу управління юридичної осо-
би; на передавальному акті чи розподільчому балансі.

Крім цього запроваджено такий порядок проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, 
при якому ці рішення отримуються виключно у результаті інформаційної взаємодії Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання 
відповідної заяви заявником. В цей же час, до налагодження такої інформаційної взаємодії державні 
реєстратори зобов’язані використовувати відомості Єдиного державного реєстру судових рішень за 
допомогою офіційного веб-порталу судової влади України  або самостійно запитувати копії рішень 
від відповідних судів.

Цікавим є те, що тепер державні реєстратори надсилають електронне повідомлення власнику 
нерухомості на визначену ними електронну адресу про подання заяв щодо його нерухомого майна, 
в якому зазначають тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім’я та по 
батькові заявника.

Для захисту свого майна власник може подати державному реєстратору заяву про заборону 
вчинення реєстраційних дій щодо його нерухомості, яка буде діяти протягом 10 днів. Цей строк відво-
диться власнику для звернення до суду для отримання вже судового рішення про заборону вчинення 
реєстраційних дій.

Також слід звернути увагу на запровадження Мін’юстом на початку 2017 року сервісу моніто-
рингу реєстраційних дій під назвою «SMS-Маяк». За окрему плату громадянам надана можливість 
отримувати миттєві повідомлення про статус будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному 
реєстрі речових правна нерухоме майно. Так, своєчасне повідомлення про факт подання та суть за-
яви про зміну статусу об’єкта, а також інформація про прийняття рішення щодо зміни статусу об’єкта 
нерухомості дає можливість вчасно звернутись до державного реєстратора та до суду і зупинити 
незаконні дії щодо нерухомості.

Звичайно, важливу превентивну функцію виконує також підвищення адміністративної відпові-
дальності, наприклад: за порушення встановлених законом строків для проведення державної реє-
страції юридичної особи, фізичної особи - підприємця або громадського формування чи вимагання 
не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації передбачаються штрафи 
від 3400 до 8500 гривень.

Заступник начальника відділу  
розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії  
з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Дмитро Онищенко

АБІТУРІЄНТАМ НА ЗАМІТКУ!

Міністерством юстиції України та його те-
риторіальними органами (далі – суб’єкт роз-
гляду скарги) здійснюється розгляд скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, 
територіального органу Мін’юсту. 

Розгляд скарг забезпечують постійно діючі 
комісії з питань розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації (далі – комісія), утворені суб’єктом 
розгляду скарги.

Якщо комісія під час розгляду скарги по суті 
виявляє адміністративне правопорушення у сфе-
рі державної реєстрації, відповідальність за вчи-
нення якого передбачена статтями 166 та 1663 

Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, суб’єкт розгляду скарги складає протокол 
про адміністративне правопорушення у порядку, 
визначеному Міністерством юстиції України.

Так, статтею 16611 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення передбачено, що 
порушення встановлених законом строків для 
проведення державної реєстрації юридичної 
особи, фізичної особи – підприємця або громад-
ського формування, вимагання не передбачених 
законом документів для проведення державної 
реєстрації, а також інші порушення встановле-
ного законом порядку проведення державної ре-
єстрації юридичної особи, фізичної особи – під-
приємця або громадського формування – тягнуть 
за собою накладення штрафу на посадових осіб 
від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі самі пору-
шення, тягнуть за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від 300 до 500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законодавством 
порядку пересилання реєстраційних справ юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців пошто-
вими відправленнями – тягне за собою накладен-
ня штрафу на посадових осіб від десяти до п›ят-
надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Порушення встановленого законом порядку 
зберігання реєстраційних справ юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців - тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб від шіст-
десяти до вісімдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами третьою або чет-
вертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному стягненню 
за такі ж порушення, - тягнуть за собою накла-
дення штрафу на посадових осіб від ста п›ятде-
сяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Частиною першою статті 16623 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення визначе-
но, що порушення порядку державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
– тягне за собою накладення штрафу від 200 до 
400 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян.

Повторне протягом року вчинення порушен-
ня, передбаченого частиною першою цієї статті, 
за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, -тягне за собою накладення штрафу 
від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

Порядок складання протоколів про адмі-
ністративні правопорушення, оформлення та 
зберігання матеріалів справ про адміністративні 
правопорушення уповноваженими на те посадо-
вими особами і подання органам, уповноваже-
ним розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення, протоколів та матеріалів справ про 
адміністративні правопорушення, відповідаль-
ність за вчинення яких передбачена частинами 
першою-четвертою статті 16611 та статтею 16623 

Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, встановлено Інструкцією з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення 
у сфері державної реєстрації, затвердженої нака-
зом Міністерства юстиції України від 12.08.2016 
за № 2473/5.

Так, уповноважена особа зобов›язана озна-
йомити особу, щодо якої складається протокол 
про адміністративне правопорушення, з її права-
ми й обов›язками, передбаченими статтею 268 
Кодексу, та змістом статті 63 Конституції Укра-
їни, про що робиться відмітка у протоколі. Про 
обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої 
складається протокол про адміністративне пра-
вопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а 
у разі відмови поставити підпис, про це робиться 
відповідний запис у протоколі, який засвідчується 
підписом уповноваженої особи.

Протокол підписується уповноваженою осо-
бою та особою, щодо якої складається протокол 
про адміністративне правопорушення, а також у 

разі наявності – свідками правопорушення.
Протокол про адміністративне правопору-

шення складається у двох примірниках, один з 
яких під підпис вручається особі, щодо якої він 
був складений.

Складений протокол та інші матеріали, що 
підтверджують факт вчинення адміністративного 
правопорушення, формуються уповноваженою 
особою у справу про адміністративне правопору-
шення.

Оригінал справи про адміністративне пра-
вопорушення разом із супровідним листом Мі-
ністерства юстиції України / управління юстиції 
протягом 15 календарних днів з дня складення 
протоколу направляється до районного (міського, 
районного у місті, міськрайонного) суду за місцем 
вчинення адміністративного правопорушення.

Копія справи про адміністративне правопору-
шення та копія супровідного листа зберігаються у 
Міністерстві юстиції України / управлінні юстиції. 
Надалі до матеріалів справи про адміністративне 
правопорушення додаються результати розгляду 
справи у суді, а також інші документи та матеріа-
ли, пов’язані з розглядом цієї справи у суді.

Оформлення справи про адміністративне 
правопорушення забезпечує уповноважена осо-
ба, яка склала протокол.

Заступник начальника Управління
державної реєстрації - начальник 

відділу розгляду звернень та забезпечення 
діяльності комісії з питань розгляду скарг

 у сфері державної реєстрації  
В’ячеслав Черниш

Дещо про адміністративну відповідальність за порушення 
законодавства у сфері державної реєстрації 

Більшість абітурієнтів, визначившись з майбутньою про-
фесією, стикаються ще з однією не менш важливою пробле-
мою – які ж документи необхідно подавати до вищого на-
вчального закладу для участі у конкурсному відборі?

Так, відповідно до Умов прийому на навчання до вищих на-
вчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Мі-
ністерства освіти і науки України 13.10.2016 № 1236, зареєстро-
ваних в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за  
№ 1515/29645, для участі у конкурсному відборі до вищих на-
вчальних закладів вступники подають: заяву про участь у кон-
курсному відборі (далі - заява) в паперовому або в електронно-
му вигляді. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця 
державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих 
конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. 
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на міс-
ця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом за-
повнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається 
приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з По-
рядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь 
у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України 
в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при 
приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при по-
данні заяв в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 
приймальної комісії вищого навчального закладу. Факт подання 
кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою 
особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчан-
ня вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 
особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;
– військового квитка або посвідчення про приписку - для вій-

ськовозобов’язаних;
– документа державного зразка (оригінал) про раніше здо-

бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оці-
нювання (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на участь 
у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної за-
гальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахуван-
ня за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здо-
бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись 
довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здо-
буття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійс-
нюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оці-
нювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на 

обробку персональних даних.
Вищі навчальні заклади у своїх Правилах прийому встанов-

люють перелік документів (в тому числі додаткових), необхідних 
для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну 
спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до 
участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує осо-
бу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викли-
кано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропо-
зиції, установлені законодавством, у строки, визначені для при-
йому документів.

У правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторан-
тури вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встанови-
ти додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до 
вступних випробувань.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступ-
ником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймаль-
ною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого 
вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військово-
го квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. 
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Безоплатно здобувати вищу освіту мають право громадяни, 
які вперше отримують освіту за кошти державного або місцевого 
бюджету. Крім того, право безоплатно здобувати вищу освіту за 
другою спеціальністю мають громадяни, які за станом здоров’я 
втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки 
за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується виснов-
ками МСЕК або які мають направлення на навчання, видане дер-
жавним (регіональним) замовником відповідно до законодавства. 
В інших випадках у разі повторного вступу на бюджетній основі, 
вступнику необхідно відшкодувати вартість попередньо здобутої 
освіти до бюджету. Окремі категорії громадян мають право на 
спеціальні умови: щодо участі у конкурсному відборі під час всту-
пу до вишів; на здобуття вищої освіти за державним замовленням 
та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Начальник відділу систематизації  законодавства, 
правової роботи та  правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти  

Головного  територіального управління юстиції  
у Чернігівській області 

Світлана Трянова

Превентивні заходи щодо захисту прав у сфері  
реєстрації нерухомості та бізнесу
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Графік проведення «гарячої» телефонної лінії керівництвом  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області у червні 2017 року
29 червня 2017 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігів-

ській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання 
громадян відповідатиме заступник начальника головного територіального управлін-
ня юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області – Хардіков  
В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Засновник і видавець: Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області.
Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
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Строки та терміни в цивільних правовідносинах
Що таке час? Це питання хвилювало людство завжди. І це не дивно. Адже поза часом неможливо уявити 

розвиток людини і людства, їх минуле, сьогодення і майбутнє.
Як і в усіх інших сферах життя людини час відіграє істотну роль і в цивільних правовідносинах. З визначеними момен-

тами або періодами часу чинне цивільне законодавство пов’язує виникнення, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків, необхідність вчинення передбачених законом чи договором дій, можливість захисту порушених прав. Навіть 
дія самих законів також обмежена в часі. 

На відміну від свого попередника, чинний Цивільний кодекс України  вперше на законодавчому рівні закріпив поняття 
строків і термінів, визначивши їх принципову різницю.

Так, статтею 251 Цивільного кодексу України визначено, що термін – це певний момент у часі, з настанням якого 
пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. В той час, коли строк - це певний період у часі, зі спливом якого пов’я-
зана дія чи подія, яка має юридичне значення. Тобто, юридичне значення має саме сплив зазначеного проміжку часу, а 
не настання певного моменту, чим строки і відрізняються від термінів.

Частина 3 статті 251 Цивільного кодексу України, закріплює основну класифікацію строків та термінів в залежності 
від того, де і ким вони визначаються. Згідно даної класифікації строки та терміни поділяються на законні, договірні та 
судові.

Відповідно законні строки встановлюються в актах цивільного законодавства. 
Договірні строки визначаються сторонами в правочинах за їх власним бажанням та можуть мати будь-яку трива-

лість, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства.
Судові ж строки визначаються судовими рішеннями.
Законодавством визначено, що терміни можуть визначатися певною календарною датою або вказівкою на подію, 

яка має неминуче настати. В той час як строки можуть визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Слід зауважити, що для обчислення строків дуже важливим є визначення моменту початку перебігу строку. Так, 

статтею 253 Цивільного кодексу України встановлено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної 
календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Не менш важливим є також питання визначення моменту закінчення строку. Даному питанню присвячена стаття 
254 Цивільного кодексу України, відповідно до якої визначення моменту закінчення строку залежать від одиниці часу, що 
використовується для обчислення строку:

- строки, що визначені роками, спливають у відповідний місяць та число останнього року строку; 
- строки, що визначені місяцями, спливають у відповідне число останнього місяця строку (слід зауважити, що поняття 

«півмісяць», при визначенні строків, вживається в розумінні п’ятнадцяти днів). Якщо закінчення строку, визначеного міся-
цем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. До строку, 
що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому 
відлік кварталів ведеться з початку року;

- строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку. 
Іноді виникають ситуації, коли необхідно вчиняти певні дії в останні дні закінчення строків, а тому слід знати, що така 

дія може бути вчиненою до 24 годин відповідного дня, проте, якщо такі дії мають бути вчинені в установі, то строк спли-
ває тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Якщо останній день строку 
припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної 
дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Також для забезпечення дотримання строків у цивільних правовідносинах важливо знати, що письмові заяви та 
повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

 Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області   

Олег Трейтяк                                      

Передплачуємо  
Офіційний вісник України!

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області нагадує, що 
передплата офіційних видань Міністерства юстиції України на ІІ півріччя 2017 року 
триває.

З 1997 року Мін’юст видає бюлетень «Офіційний вісник України» - єдине в Україні 
офіційне друковане видання, у якому двічі на тиждень друкуються повні тексти усіх нор-
мативно-правових актів: законів України, указів та розпоряджень Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, актів Конститу-
ційного Суду України, нормативно-правових актів Національного банку України, міжна-
родних договорів, що набрали чинності, нормативних актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України.

Пропонуємо вчасно передплатити вищезгадане видання, щоб забезпечити повний 
та всебічний доступ до правової інформації.

Передплату офіційного видання Міністерства юстиції України можна здійснювати у 
всіх поштових відділеннях та передплатних агенціях.

Передплатний індекс 40433 - «Офіційний вісник України» (журнальна форма), вар-
тість передплати на 1 місяць – 445,58 грн.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
22.05.2017                    м.Чернігів                            № 89/5

Про затвердження Порядку 
стажування громадян з 
числа молоді в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області 

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні юстиції у 

Чернігівській області
22 травня 2017 року за  

№ 37/1126

Відповідно до частини дев’ять статті 48 Закону України «Про 
державну службу» 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській об-
ласті  (далі – Порядок), що додається.

2. Відділу персоналу Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області (Курганській Н.В.) забезпечити по-
дання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу 
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади».

3. Наказ довести до відома керівників структурних підрозділів 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті та територіально відокремлених структурних підрозділів Го-
ловного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
(далі – структурні підрозділи Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області).

4. Керівникам структурних підрозділів Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській області забезпечити стажуван-
ня громадян з числа молоді відповідно до Порядку.  

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його держав-
ної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області, але не раніше з дня його оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                        О.М. Трейтяк

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
22 травня 2017 року №  89/5

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській області
22 травня 2017 року за № 37/1126

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації 

та проходження стажування громадян з числа молоді в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області відпо-

відно до частини дев’ятої  статті 48 Закону України «Про державну 
службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому зна-
ченні: громадяни України віком до 25 років, які є студентами тре-
тього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностя-
ми галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань 
«Право» та не перебувають на посадах державної служби.

3. Стажування молоді в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області здійснюється строком до шести мі-
сяців з метою ознайомлення з функціонуванням в Головному те-
риторіальному управлінні юстиції у Чернігівській області державної 
служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (робо-
ти) час в межах робочого часу працівників Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проход-
ження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір про-
йти стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області (далі – стажист), та оформлюються наказом 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті. До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у до-
вільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підроз-
діли Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області)  визначається наказом Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області з урахуванням побажань ста-
жиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При 
цьому враховується організаційна можливість 
прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в Головному територі-
альному управлінні юстиції у Чернігівській об-
ласті може здійснюватися з ініціативи началь-
ника Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, керівників ви-
щих навчальних закладів, молодіжних громад-
ських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Чернігівській 
області за стажистом закріплюється керівник 
стажування з числа керівників структурних під-
розділів Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, в яких буде про-
водитись стажування.

6. Зміст стажування визначається Індивіду-
альним планом стажування (додаток), що за-
тверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:
складає та затверджує Індивідуальний 

план стажування;
забезпечує умови, необхідні для проход-

ження стажування;
забезпечує стажисту можливість ознайом-

лення з організацією роботи структурного під-
розділу – бази стажування;

залучає стажиста до діяльності структур-
ного підрозділу, підготовки проектів службових 
документів (крім документів, які містять інфор-
мацію  з обмеженим доступом).

8. Стажист:
зобов’язаний у повному обсязі та своєчас-

но виконувати завдання, передбачені Індивіду-
альним планом стажування, вказівки та дору-

чення керівника стажування;
зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки;
може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази ста-

жування та бути присутнім на нарадах такого структурного підроз-
ділу, готувати проекти документів.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохан-
ня стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характе-
ристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт 
про стажування та засвідчує його своїм підписом.

11. Документи про проходження стажування передаються ке-
рівником стажування на зберігання до відділу персоналу Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області.

12. Відповідальна особа за організацію і координацію проход-
ження стажування, у тому числі за оперативне опрацювання анкет, 
поданих в електронному вигляді, визначається з числа працівників 
відділу персоналу Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. 

13. Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській 
області не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка прохо-
дить стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області, витрат на проїзд до місця стажування і назад, 
добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 
Начальник  відділу персоналу                                       Н.В. Курганська

Додаток 
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Чернігівській області
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
________     ______________________

(підпис)                 (ініціали, прізвище)

____________________   20___ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

в ________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

з ____________ по ___________ 20 __ року

№ з/п Назва завдання Строк виконання Результати виконання
1 2 3 4

Особа, яка проходить 
стажування                                              __________                        _______________________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)

Додаток 
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Чернігівській області
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
________     ______________________

(підпис)                 (ініціали, прізвище)

____________________   20___ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

в ________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

з ____________ по ___________ 20 __ року

№ з/п Назва завдання Строк виконання Результати виконання
1 2 3 4

Особа, яка проходить 
стажування                                              __________                        _______________________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)


