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В УКРАЇНІ УСПІШНО ЗАПРОВАДЖЕНІ ПАРАЮРИСТИ – 
ГРОМАДСЬКІ РАДНИКИ З ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ

На запитання громадян 
відповідає  

Міністр юстиції
28 листопада 2018 року на міжнародній конференції 

«Громадські радники: спільнота та розвиток» обмінюва-
лися досвідом представники Міністерства юстиції, систе-
ми безоплатної правової допомоги, місцевого самовряду-
вання, громадські радники, міжнародні експерти та неу-
рядові організації. 

«Держава - це не перелік державних інституцій та законо-
проектів. Держава - це ми з вами. Всі разом.  І держава стає 
правовою тоді,  коли кожен знає свої обов’язки та права, вміє 
їх захистити.  Для цього не потрібно всім ставати професійни-
ми юристами.  Достатньо лише мати базовий рівень юридичних 
знань та знати куди саме звернутися за правовою допомогою.  
Але куди ж зараз українці їдуть за консультацією? Ґрунтовні со-
ціологічні дослідження показали – для багатьох українців один 
з найпопулярніших порадників – кум. Точніше так - найбільше 
первинних консультацій з юридичних питань українці отриму-
ють від родичів. На жаль, не завжди ті консультації правильні. 
В той же час до державних органів влади люди без нагальної 
потреби звертатися не поспішають. Виходить замкнуте коло. Не 
розірвавши його – успішну правову державу не побудуєш. Такі 
проблеми українців не унікальні,  в інших країнах вони теж є. Але 
там її вирішили шляхом запровадження інституту громадських 
радників (параюристів). Ця практика успішно впроваджується 
тепер і у нас. В Україні таких радників-волонтерів мають бути не 
десятки, і навіть не сотні, а тисячі. Десятки і сотні тисяч. Кожен 
свідомий громадянин  мав би стати радником для себе і своїх 
рідних. Радником, який підкований юридично із розумінням куди 
треба звертатися за більше повною допомогою. Кожен повинен 
мати можливість підвищувати свою юридичну обізнаність та со-
ціальні навички. Незалежно від віку та роду занять»,  - розповіла 
у виступі перед учасниками заходу заступник Міністра юстиції 
Іванна Смачило.

За словам Іванни Смачило, кожен, хто має базові знання в галузі 
права, займає активну громадянську позицію, є учасником громад-
ської організації може долучитися до проекту і стати громадським 
радником. Щоб допомагати своїм знайомим, представникам своєї 
громади, розібратися в юридичній суті проблеми, спрямувати одразу 
до профільних юристів в потрібну державну установу.  Громадські 
радники таким чином є послами доброї волі правової системи в своїх 
громадах.

«Інститут громадських радників, які сьогодні вже працюють по 
всій країні, це приклад якісної та успішної співпраці Міністерства 
юстиції, системи безоплатної правової допомоги, Міжнародного 
фонду Відродження, представників громадських організацій та 
активних, небайдужих громадян. Наше спільне завдання - опе-
ративна допомога українцям у питаннях захисту їхніх прав. Для 
того, щоб у кожному регіоні країни рівень правової обізнаності 
громадянина зростав щодня. Наша кінцева мета - сильна та за-
хищена Україна», - відзначила радник Міністра юстиції з комуні-
кацій Олена Семикіна.

«Громадські радники - це те, що певною мірою може визначити 
наше майбутнє. Це те, що точно допоможе нашим громадам, і 
зробить всіх громадських радників успішними у своїх спільнотах. 
Вважаю роль громадських радників архіважливою. Зокрема, в 
контексті взаємодії їх із системою БПД. Така взаємодія, в першу 
чергу, може стосуватися вивчення правових потреб громад, пра-
вопросвітництва, проведення навчальних заходів та забезпечен-
ня доступу до правової допомоги», - наголосив директор Коор-
динаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

Аби робота громадських радників була більш ефективною – 
спільноті планують надати офіційного статусу.

Міжнародна конференція «Громадські радники: спільнота та 
розвиток» організована за підтримки Міжнародного фонду «Від-
родження», Агентства США з міжнародного розвитку USAID та 
Української фундації правової допомоги.

Доброго дня, пане Міністре! Скажіть, чи 
це правда, що з 1 грудня розмір аліментів 
збільшиться?

Соня Гук
Хочу поінформу-

вати шановну читач-
ку, що на початку 
липня ми домоглися 
прийняття другого 
пакету законів у рам-
ках проекту Уряду та 
Мін’юсту #ЧужихДі-
тейНеБуває. Новації 
цих законів покликані 
захистити економіч-
ні права найменших 
українців та убезпе-
чити їх від можливого економічного насиль-
ства з боку дорослих. 

Серед іншого ми прописали й норму, яка 
стосується підвищення мінімального розміру 
аліментів на одну дитину. Ця норма, як й інші 
положення пакету законів, почала діяти 28 
серпня.

Який розмір аліментів запроваджується 
цим Законом?

Відповідно до прийнятих змін, мінімальний 
гарантований розмір аліментів на одну дити-
ну не може бути меншим, ніж 50% прожит-
кового мінімуму для дитини відповідного віку. 
Однак ця сума може бути присуджена лише 
в тому випадку, коли у батька чи матері, які 
проживають окремо, не вистачає коштів для 
того, щоб платити більші аліменти.

Натомість, мінімальний рекомендований 
розмір аліментів на одну дитину прирівню-
ється до прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку. 

З 28 серпня це стало:
- 1559 грн для дитини до 6 років,
- 1944 грн для дітей від 6 до 18 років.
З 1 грудня планується підняття відповідних 

сум до:
- 1626 грн для дітей менше 6 років,
- 2027 грн для дітей 6 років і старших.

Яким чином здійснюватиметься кон-
троль за цільовим витрачанням аліментів?

Одне з важливих питань, які нам задавали 
як представники громадськості, так і депута-
ти перед прийняттям другого пакету законів, 
стосувалося посилення контролю за викорис-
танням коштів. Адже багато хто побоювався, 
що сплачені аліменти можуть використовува-
тися не на потреби дитини.

Хочу наголосити, що орган опіки та піклу-
вання проводитиме регулярні інспекції бать-
ків, з якими живуть діти і які, відповідно, от-
римують аліменти. Порядок та періодичність 
таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполі-
тики. 

Окрім того, за заявою платника аліментів, 
який не має заборгованості зі сплати алімен-
тів, інспекції можуть проводитися позаплано-
во, але не більше за один раз на три місяці.

Також у законі ми передбачили санкції 
до того з батьків, котрий витрачає отримані 
кошти не на потреби дитини, зокрема, ухи-
лення батьків або осіб, які їх замінюють, від 
виконання передбачених законодавством 
обов’язків щодо забезпечення необхідних 
умов життя, навчання та виховання неповно-
літніх дітей тягне за собою попередження або 
накладення штрафу від п’ятдесяти до ста не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Де можна отримати детальнішу кон-
сультацію по кожному конкретному ви-
падку?

Для того, щоб отримати більш детальні 
консультації чи роз’яснення, слід звернутися 
до одного з наших центрів чи бюро безоп-
латної правової допомоги. Дізнатися, де роз-
ташовано найближчий з них можна на сайті 
http://legalaid.gov.ua/ua/ або за телефоном 
гарячої лінії: 0(800)213-103.

Гарантії захисту викривачів за законодавством 
України, розгляд анонімних повідомлень

Відповідно до статті 53 Закону України 
«Про запобігання корупції» особа, яка на-
дає допомогу в запобіганні і протидії коруп-
ції (викривач), - це особа, яка за наявності 
обґрунтованого переконання, що інформа-
ція є достовірною, повідомляє про пору-
шення вимог цього Закону іншою особою.

Також передбачено, що особи, які на-
дають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, перебувають під захистом дер-
жави. За наявності загрози життю, житлу, 
здоров’ю та майну осіб, які надають допо-
могу в запобіганні і протидії корупції, або 
їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим 
повідомленням про порушення вимог За-
кону України «Про запобігання корупції», 
правоохоронними органами до них мо-
жуть бути застосовані правові, організа-
ційно-технічні та інші спрямовані на захист 
від протиправних посягань заходи, перед-
бачені Законом України «Про забезпечен-
ня безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві».

Гарантується захист анонімності та не-
розголошення інформації щодо викрива-
чів.

Повідомити про порушення вимог За-
кону України «Про запобігання корупції» 
можна й анонімно, тобто без зазначення 
авторства. Анонімне повідомлення про 

корупцію підлягає розгляду, якщо наведе-
на у повідомленні інформація стосується 
конкретної особи та повідомлення містить 
фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Таке повідомлення підлягає перевірці в 
термін не більше 15 днів від дня його отри-
мання. Якщо ж у вказаний термін переві-
рити інформацію, що міститься в повідом-
ленні про корупцію неможливо, термін роз-
гляду може бути продовжено до 30 днів.

У разі підтвердження викладеної у по-
відомленні інформації, керівник відповід-
ного органу вживає заходів щодо припи-
нення виявленого порушення, усунення 
його наслідків та притягнення винних осіб 
до дисциплінарної відповідальності,  а у 
випадках виявлення ознак кримінального 
або адміністративного правопорушення 
також інформує спеціально уповноваже-
них суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про викривача може бути 
розголошена лише за його згодою, крім 
випадків, встановлених законом.

Гарантії захисту викривачів передба-
чено й у сфері трудових прав. Особа або 
член її сім’ї не може бути звільнена чи при-
мушена до звільнення, притягнута до дис-
циплінарної відповідальності чи піддана 
з боку керівника або роботодавця іншим 
негативним заходам впливу (переведен-

ня, атестація, зміна умов праці, відмова в 
призначенні на вищу посаду, скорочення 
заробітної плати тощо) або загрозі таких 
заходів впливу у зв’язку з повідомленням 
нею про порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» іншою особою.

У разі ж якщо таке звільнення мало міс-
це, працівник повинен бути поновлений 
на попередній роботі, а у випадку відмови 
працівника від такого поновлення орган, 
який розглядає трудовий спір, приймає рі-
шення про виплату йому компенсації у роз-
мірі шестимісячного середнього заробітку.

Передбачено гарантії захисту викрива-
чів й в цивільному та адміністративному 
процесах. Так, Національне агентство з 
питань запобігання корупції може бути 
залучено як третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору, 
на стороні позивача у справах щодо за-
стосування керівником або роботодавцем 
чи створення ним загрози застосування 
негативних заходів впливу до позивача у 
зв’язку з повідомленням ним або членом 
його сім’ї про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою 
особою.

Таким чином не зважаючи на те, що 
культура викривання корупційних злочинів 
в нашій державі лише починає зароджува-
тися, законодавством передбачено досить 
широкий спектр гарантій захисту викри-
вачів, що, в свою чергу, дозволяє споді-
ватися на активність свідомих громадян в 
цьому напрямку. Оскільки лише активна 
взаємодія влади і суспільства може дати 
позитивні результати у сфері боротьби з 
корупцією.

Начальник Головного  
територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Олег Трейтяк

Проблема корупції досі лишається однією з найактуальніших проблем для нашої 
держави. Одна з причин низьких успіхів в боротьбі з корупцією в нашій країні поля-
гає в тому, що корупціонер покладається на мовчання пересічних людей. Корупційні 
злочини мають один із найвищих рівнів латентності. А отже, інститут викривачів є 
важливим запобіжником для виникнення та поширення корупції у суспільстві. В свою 
чергу, для того щоб людина наважилася викрити корупцію, зазвичай мають бути до-
тримані гарантії безпеки й анонімності, захист трудових прав від адміністративного 
та морального тиску. Тобто  законодавчо закріплені, реальні, дієві гарантії захисту 
викривачів є важливою передумовою їх активності у викритті корупційних правопо-
рушень.

То хто ж вони такі викривачі корупції й які гарантії їх захисту передбачені в нашому 
законодавстві? 
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Припинення державної служби у разі припинення 
громадянства України

До уваги передплатників!
 Тематична програма офіційних періодичних 

видань на 2019 рік 
1. ВИДАННЯ «КОДЕКСИ УКРАЇНИ».
До виходу в світ у 2019 році заплановано такі кодекси: Кри-

мінальний, Господарський процесуальний, Повітряний, (Водний, 
Лісовий, Про надра), Податковий (І-ІV), Податковий (V-XX), КЗпП, 
Житловий, Про адміністративні правопорушення, Криміналь-
но-виконавчий, Господарський, Новий. 

Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’ємними 
замками і в книжковій. Видання в теках (передплатний індекс 
74252) забезпечує щомісячну підтримку текстів усіх кодексів у 
контрольному стані. Для цього користувачам разом з текстом 
чергового кодексу надходять комплекти «Зміни». На доповнення 
сюди ж входить і комп’ютерна система «Зібрання законодавства 
України». У 2019 році вона буде поставлятися передплатникам 
засобами інтернет через файлообмінник Fex.net.

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) забез-
печує користувачів лише текстом чергового кодексу, який пода-
ється в контрольному стані.

2. У ВИДАННІ «СИСТЕМАТИЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧИННОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» (передплатний індекс 01379) 
в наступному році буде здійснено укладання розділу 23 «Законо-
давство про зв’язок».

Видання містить систематизоване законодавство за галузями, 
що забезпечує зручне його використання органами влади, під-
приємствами, установами, організаціями, закладами відповідних 
галузей. На даний час укладено законодавство за двадцяти од-
нією галуззю. 

Видання складається з друкованої і електронної частин. У пер-
шій публікується систематичний покажчик нормативно-правових 
актів розділу поточного укладання в накопичувальному вигляді. 
Друга частина містить дві комп’ютерні правові системи на ком-
пакт-диску. Одна із них – система «Систематичне зібрання чин-
ного законодавства України» - включає законодавство раніше 
укладених галузей та галузей поточного укладання. Інша система 
– «Зібрання законодавства України» - містить все законодавство 
України починаючи з 1991 року.

3. ЖУРНАЛ «КАРТОТЕКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇ-
НИ» (передплатний індекс 91133, за класифікацією Міністер-
ства юстиції України) забезпечує ведення карткового обліку зако-
нодавства. Передплатникам надсилаються заповнені картки для 
систематичного каталогу нормативно-правових актів. Водночас 
надається електронна форма журналу, що дозволяє користува-
чам роздруковувати картки за своїм вибором.

Крім електронного журналу, на компакт-диску розміщена пра-
вова система «Зібрання законодавства України», яка містить 
повне законодавство України.

Офіційні видання будуть дієвими помічниками у роботі 
кожного правника та усіх, хто цікавиться законодавством. 
Передплату видань можна оформити у всіх поштових відді-
леннях.

  Відділ систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти

Державна служба
Державна служба в Україні визнається одним із 

важливіших інститутів у справі формування і розвитку 
державності, від якого залежать функціонування всієї 
суспільно-політичної системи, вирішення різноманіт-
них завдань і здійснення функцій сучасної держави.

Державна служба в Україні не зазнавала жодних 
значних змін після того, як держава отримала незалеж-
ність. На жаль, Україна займає низькі позиції у світових 
рейтингах конкурентоспроможності, пов’язаних з держав-
ним управлінням. Тому реформа державного управління 
є однією з основних для нашої країни, оскільки від ефек-
тивності державного управління безпосередньо залежить 
рівень життя громадян, якість ведення бізнесу та інші еко-
номічні показники. Реформа державної служби повинна 
забезпечити нову якість державного управління відповід-
но до кращої європейської практики.

Початком реформування державної служби можна вва-
жати прийняття Закону України «Про державну службу», 
що вступив в дію 1 травня 2016 року. 

Відповідно до зазначеного Закону, державна служба – 
це публічна, професійна, політично неупереджена діяль-
ність із практичного виконання завдань і функцій держави. 
Громадянин України, який займає посаду державної служ-
би в органі державної влади, іншому державному органі, 
його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету та здійснює встанов-
лені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’я-
зані з виконанням завдань і функцій такого державного 
органу, а також дотримується принципів державної служ-
би, є державним службовцем. Вступ на державну службу 
здійснюється шляхом призначення громадянина України 
на посаду державної служби виключно за результатами 
конкурсу. 

Для належної і прозорої організації процесу конкурсно-
го відбору на посади державної служби інформація про 
оголошення конкурсів на всі вакантні посади державної 
служби та результати проведених конкурсів розміщуєть-
ся на веб-сайті Національного агентства України з питань 
державної служби.

Відповідна інформація про оголошені конкурси також є 
на веб-сайті Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області.

Повертаючись до норм Закону України «Про державну 
службу», слід наголосити, що принциповим положенням 
стало розподіл усіх посад державної служби на дві важ-
ливі категорії: політичні посади, зайняття яких залежить 
від виборів та формування відповідно до їх результатів 
складу уряду, та посади державної служби, які обіймають 
професійно підготовлені фахівці з державного управління 
– безпосередньо державні службовці. В свою чергу поса-
ди державної служби поділяються на категорії залежно від 
порядку призначення, характеру та обсягу повноважень 
державних службовців, їхньої кваліфікації та професійної 
компетентності.

Одним з напрямів реформи державної служби є форму-
вання професійної державної служби. Державна служба 
має орієнтуватися на результат, а не на процес, та мати 
чіткі показники своєї діяльності. Саме тому Законом Укра-

їни «Про державну службу» запроваджено оцінювання ді-
яльності державних службовців за чіткими показниками. 

Не останню роль у формуванні професійної державної 
служби відіграватиме і запровадження прозорої та спра-
ведливої системи оплати праці держслужбовців. Держава 
забезпечує достатній рівень оплати праці державних служ-
бовців для професійного виконання посадових обов’язків, 
заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та 
ініціативної роботи. Заробітна плата державного службов-
ця складається з посадового окладу, надбавки за вислу-
гу років (встановлюється на рівні 3 відсотків посадового 
окладу державного службовця за кожний календарний рік 
стажу державної служби, але не більше 50 відсотків поса-
дового окладу), надбавки за ранг державного службовця, 
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконан-
ням обов’язків тимчасово відсутнього державного служ-
бовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово 
відсутнього державного службовця, виплати за додаткове 
навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за ва-
кантною посадою державної служби за рахунок економії 
фонду посадового окладу за відповідною посадою, премії.

Позитивним є запровадження принципу політичної 
неупередженості - недопущення впливу політичних по-
глядів на дії та рішення державного службовця, а також 
утримання від демонстрації свого ставлення до політич-
них партій, демонстрації власних політичних поглядів під 
час виконання посадових обов’язків. Тепер державний 
службовець, який займає посаду державної служби ка-
тегорії «А», не має права бути членом політичної партії  
(на час державної служби на посаді категорії «А» особа 
зупиняє своє членство в політичній партії) та суміщати 
державну службу із статусом депутата місцевої ради. 
Жоден державний службовець не може обіймати посади 
в керівних органах політичної партії, залучати, використо-
вуючи своє службове становище, державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, працівників 
бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній 
агітації, акціях та заходах, що організовуються політични-
ми партіями, та у будь-який інший спосіб використовувати 
своє службове становище в політичних цілях.

Реформування державної служби має створити таку си-
стему державного управління, яка гарантуватиме належ-
не впровадження політичних рішень та правових норм, 
є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, 
спрямованою на стале економічне зростання і сприятиме 
розвитку інвестицій. Також ознаками ефективності дер-
жавного управління має бути раціональне використання 
фінансових та людських ресурсів, створення умов для са-
мореалізації громадян і перетворення держави на прива-
бливого та ефективного роботодавця.

 Вимоги державної служби не залишаються чимось по-
стійним, вони змінюються разом з соціальним, економіч-
ним і технологічним розвитком держави і суспільством. 
Наявність потужної та активної державної служби є базо-
вою передумовою для економічного розвитку країни.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Стаття 25 Конституції України вказує, 
що громадянин України не може бути 
позбавлений громадянства і права змі-
нити громадянство. Частиною шостою 
статті 43 Конституції гарантується гро-
мадянам захист від незаконного звіль-
нення. В контексті положень Конституції 
слід врахувати пункт 16 «Звільнення з пу-
блічної служби» Рекомендацій № R (2000) 
6 Комітету Міністрів Ради Європи держа-
вам-членам Ради Європи про статус пу-
блічних службовців у Європі, відповідно 
до якого звільнення повинно відбуватися 
лише у тих випадках та з тих причин, які 
обумовлені законом. 

Однією з підстав для припинення дер-
жавної служби у зв’язку із втратою права 
на державну службу або його обмеженням 
є припинення громадянства України, що 
передбачено пунктом 1 частини 1 статті 84 
Закону України «Про державну службу» (із 
змінами).

Відповідно до статті 17 Закону України 
«Про громадянство України» (із змінами) 
(далі – Закон) припиняється громадянство 
України внаслідок: виходу з громадянства 
України, втрати громадянства України, за 
підставами, передбаченими міжнародними 
договорами України. 

Стаття 18 Закону присвячена виходу з 
громадянства, а саме, громадянин України, 
який відповідно до чинного законодавства 
України є таким, що постійно проживає 
за кордоном, може вийти з громадянства 
України за його клопотанням. Вихід з грома-
дянства України допускається, якщо особа 
набула громадянство іншої держави або от-
римала документ, виданий уповноваженими 
органами іншої держави, про те, що грома-

дянин України набуде її громадянство, якщо 
вийде з громадянства України. Вихід із гро-
мадянства України не допускається, якщо 
особі, яка клопоче про вихід з громадянства 
України, в Україні повідомлено про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення 
або стосовно якої в Україні є обвинувальний 
вирок суду, що набрав законної сили і підля-
гає виконанню. 

Підстави для втрати громадянства Украї-
ни вказані в статті 19 Закону: 

- добровільне набуття громадянином 
України громадянства іншої держави, якщо 
на момент такого набуття він досяг повно-
ліття. Добровільним набуттям громадянства 
іншої держави вважаються всі випадки, коли 
громадянин України для набуття громадян-
ства іншої держави повинен був звертатися 
із заявою чи клопотанням про таке набуття 
відповідно до порядку, встановленого наці-
ональним законодавством держави, грома-
дянство якої набуто; 

 - набуття особою громадянства України 
на підставі статті 9 Закону внаслідок обма-
ну, свідомого подання неправдивих відомо-
стей або фальшивих документів; 

- добровільний вступ на військову службу 
іншої держави, яка відповідно до законодав-
ства цієї держави не є військовим обов’язком 
чи альтернативною (невійськовою) службою. 

Міністерство закордонних справ Украї-
ни, дипломатичні представництва та кон-
сульські установи приймають заяви разом 
з необхідними документами щодо виходу з 
громадянства України, перевіряють їх та на-
явність підстав для виходу з громадянства 
України і разом з висновком надсилають на 
розгляд Комісії при Президентові України з 
питань громадянства (далі – Комісія). 

Для припинення громадянства України 
внаслідок його втрати органи міграційної 
служби, дипломатичні представництва або 
консульські установи України готують і по-
дають до Комісії:

а) подання про втрату громадянства Укра-
їни;

б) документ, що підтверджує перебування 
особи в громадянстві України;

в) один з наступних документів:
документ, що підтверджує добровільне 

набуття громадянином України громадян-
ства іншої держави, разом з документом, 
що підтверджує, що на момент такого на-
буття громадянин України досяг повноліття;

документ, який підтверджує, що особа на-
була громадянство України на підставі статті 
9 Закону внаслідок обману, свідомого по-
дання неправдивих відомостей або фальши-
вих документів (інформація про неправдиві 
відомості та фальшиві документи, які були 
подані на підтвердження виконання умов 
прийняття до громадянства України); 

документ, що підтверджує, що громадя-
нин України добровільно вступив на військо-
ву службу іншої держави, яка відповідно до 
законодавства цієї держави не є загальним 
військовим обов’язком чи альтернативною 
(невійськовою) службою;

г) документ, що підтверджує, що громадя-
нин України внаслідок втрати громадянства 
України не стане особою без громадянства. 
Такий документ не вимагається в тому ви-
падку, коли оформлення документів про 
припинення громадянства України внаслідок 
втрати здійснюється у разі набуття особою 
громадянства України внаслідок обману, 
свідомого подання неправдивих відомостей 
або фальшивих документів.

Припинення громадянства на підставі 
міжнародного договору має місце тоді, коли 
настає ситуація, передбачена у такому доку-
менті. 

За результатами розгляду Комісія при-
ймає рішення про внесення пропозицій Пре-
зиденту України щодо задоволення заяв про 
вихід із громадянства України, подань про 
втрату громадянства України, документів 
про припинення громадянства України з під-
став, передбачених міжнародними догово-
рами України.

Датою припинення громадянства України 
є дата видання відповідного указу Прези-
дента України. 

У випадках припинення громадянства 
України суб’єкт призначення зобов’язаний 
звільнити державного службовця у триден-
ний строк з дня настання або встановлення 
відповідного факту, якщо інше не встанов-
лено законом.

Громадянин України, який подав заяву 
про вихід з громадянства України або щодо 
якого оформляється втрата громадянства, 
до видання указу Президента України про 
припинення громадянства України користу-
ється всіма правами і несе всі обов’язки гро-
мадянина України.

Головний спеціаліст відділу 
систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти 
Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти 

Головного територіального  
управління юстиції 

у Чернігівській області 
Світлана Махріна
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Юридична відповідальність нотаріуса за порушення 
вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Різновиди відповідей на 
звернення громадян

Як передбачено статтею 18 Закону України «Про звернення громадян», громадянин, який звернувся із 
заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, 
має право, крім іншого, одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги. В свою 
чергу, відповідно до чинного законодавства, органи державної влади, зокрема органи та установи юстиції 
зобов’язані повідомити письмово громадянина про результати розгляду його звернення та суть прийня-
того рішення - надати обґрунтовану, повну та по суті звернення відповідь у встановлений законодавством 
строк з повідомленням про розгляд звернення із зазначенням норм, що були порушені, конкретних дій, 
які повинні бути вчинені, і ким.

Єдино встановленої форми відповіді на звернення громадян чинним законодавством не передбачено, але, в 
залежності від результатів розгляду відповіді можна поділити на наступні різновиди.

- відповідь на звернення громадянина, яке розглянуто по суті, повинна бути змістовною, конкретною, обґрунто-
ваною й охоплювати всі питання, порушені у зверненні, спиратися на розглянутий та опрацьований матеріал, мати 
правову аргументацію з посиланням на нормативно-правові акти. 

Такі звернення громадян (в тому числі, що надходять поштою або були отримані на особистому прийомі керів-
ництва) розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у 15-ти денний термін, а ті що 
потребують додаткового вивчення не більше одного місяця від дня їх отримання. 

- відповідь на звернення, що надсилається за належністю, містить інформацію про причини пересилання його 
відповідному органу чи посадовій особі. Відповідно до частини третьої статті 7 Закону  «Про звернення громадян» 
звернення надсилається за належністю лише, якщо питання не належить до повноважень органу, до якого подане 
звернення.

Оригінал звернення в термін не більше п’яти днів пересилається належному відповідному органу чи посадовій 
особі, про що обов’язково повідомляється громадянину, який подав звернення. При цьому слід зазначити, що 
звернення не може вважатися надісланим за належністю, якщо центральний орган пересилає його на виконання 
до підвідомчого органу нижчого рівня. В такому випадку слід рахувати його, як надане доручення щодо розгляду 
звернення. 

- відповідь на звернення, що залишено без розгляду - письмове звернення  без  зазначення  місця   проживання,   
не підписане  автором  (авторами),  а  також таке,  з якого неможливо встановити авторство, визнається анонім-
ним і розгляду не підлягає. Рішення  про  припинення  розгляду такого  звернення  приймає керівник органу,  про 
що повідомляється особі, яка подала звернення.

Відповідно до пункту п’ятого розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у 
Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать 
до сфери його управління встановлено, що письмові (електронні) звернення громадян мають бути оформлені 
відповідно до вимог статті 5 Закону. У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 
громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи ви-
моги. Письмове (електронне) звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано 
заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Звернення,  оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями в  
термін  не пізніше  як  через  десять  днів  від  дня  його надходження,  крім випадків,  передбачених частиною пер-
шою статті  7  Закону  України «Про  звернення  громадян».  Копія такого звернення залишається у  провадженні  
того  органу  чи  установи,  до  яких звернувся заявник.

- повідомлення заявника про продовження строку розгляду звернення- якщо в місячний термін вирішити пору-
шені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його 
заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернен-
ня. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти 
днів, що регламентує стаття 20 Закону України «Про звернення громадян».

- повідомлення заявника про припинення розгляду повторного звернення - одним і тим же органом від одного і 
того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгля-
ду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом 
недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомля-
ється особі, яка подала звернення.

Звернення, що оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому при-
йняттю та розгляду.

У разі відмови в листі-відповіді заявнику дається порада звернутися до інших інстанцій або зазначаються його 
права щодо оскарження прийнятого рішення, а також роз’яснюються причини відмови, оскільки їх відсутність ча-
сто породжує численні повторні скарги.

Відділ організаційної роботи, документування 
та контролю Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області

Скасування державної 
реєстрації речових прав на 

нерухоме майно
 
Конституцією України закріплено один із стрижневих принципів 

усієї системи правовідносин — принцип непорушності права влас-
ності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власно-
сті. Право приватної власності є непорушним.

Постійне удосконалення законодавства шляхом внесення відповід-
них змін до Законів України утворили масив правових норм, що регу-
люють сферу державної реєстрації, зокрема реєстр речових прав на 
об’єкти нерухомого майна.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набут-
тя, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень 
таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Однак є випадки, коли записи Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно можуть бути скасовані.

Однією з підстав скасування державної реєстрації права власності, 
обтяження та іншого речового права є рішення суду, що набрало за-
конної сили. Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» визначається, що у разі скасування 
на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, доку-
ментів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасу-
вання записів про проведену державну реєстрацію прав до Державно-
го реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації 
прав.

У разі скасування судом документів, на підставі яких проведено дер-
жавну реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, або скасування записів 
про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Держав-
ному реєстрі прав, запис про державну реєстрацію прав вноситься до 
Державного реєстру прав та скасовується.

Крім того, рішення державного реєстратора про державну реєстра-
цію або відмову в Державному реєстрі прав може бути оскаржено в 
позасудовому порядку до комісії з питань розгляду скарг у сфері дер-
жавної реєстрації, утвореної при Міністерстві юстиції України та його 
територіальних органах.

Ще однією підставою для скасування записів про проведену держав-
ну реєстрацію прав є рішення, прийняте Міністерством юстиції України 
або його територіальними органами за результатами розгляду скарг, 
яке теж є підставою для скасування записів про проведену державну 
реєстрацію прав.

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасуван-
ня державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів його 
ведення автоматично поновлюються записи про речові права, їх об-
тяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, що 
скасована, у разі їх наявності в Державному реєстрі прав.

Додатково повідомляємо, що скасування записів Державного реє-
стру прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у скасуванні 
відповідних записів у строк, що не перевищує 2 години з часу реєстра-
ції відповідної заяви в Державному реєстрі прав. 

При цьому слід зазначити, що адміністративна послуга зі скасування 
записів або державної реєстрації прав або їх обмежень в Державному 
реєстрі прав є безкоштовною. 

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних

 реєстраторів Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  
Ольга Москаленко

Кримінальна відповідальність – це різновид юридичної 
відповідальності, основним змістом якої є покладення на 
винного примусового обов’язку зазнати у встановленому 
законом порядку державного осуду його особи, а також, у 
випадках призначення, понести передбачене кримінальним 
законом покарання.

Адміністративна відповідальність – самостійний вид 
юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, 
встановлений законодавчими актами. Адміністративну від-
повідальність можна визначити і як реалізацію адміністра-
тивно-правових санкцій, застосування уповноваженим ор-
ганом чи посадовою особою адміністративних стягнень до 
громадян і юридичних осіб, що вчинили правопорушення. 
Адміністративна відповідальність урегульована нормами 
адміністративного права, що містить переліки адміністра-
тивних стягнень та органів, уповноважених їх застосовува-
ти. 

Цивільно – правова відповідальність – це одна з форм 
юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусово-
му впливі на порушника цивільних прав і обов’язків шля-
хом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою 
додаткові невигідні майнові наслідки. Цивільно – правова 
відповідальність передбачена нормами Цивільного кодексу 
України та інших актів цивільного законодавства. 

Процедуру розгляду Міністерством юстиції України, 

управліннями юстиції справ про порушення нотаріусами, 
адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, суб’єк-
тами господарювання, що надають юридичні послуги (за 
винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових 
правовідносин) (далі – суб’єкти) вимог законодавства, що 
регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та застосування санкцій, ви-
значено Порядком розгляду справ про порушення вимог за-
конодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, та застосуван-
ня санкцій, затвердженим наказом Міністерства  юстиції 
України  від 28.05.2015 № 810/5 (далі – Порядок розгляду 
справ).   

Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансово-
го моніторингу виявляються посадовими особами Мін’юсту/
управлінь юстиції під час здійснення нагляду за діяльністю 
суб’єктів, зокрема шляхом проведення планових та поза-
планових перевірок.

За результатами перевірки членами робочої групи Мін’юс-
ту/управління юстиції складається акт перевірки дотриман-
ня вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов-
сюдження зброї масового знищення (далі – акт перевірки).

Акт перевірки суб’єкта, документи, які підтверджують 
факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового 
моніторингу, заперечення до акта перевірки (за наявності) 
та інші матеріали перевірки подаються для розгляду та при-
йняття відповідного рішення комісією Мін’юсту/управління 
юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог 
законодавства у сфері фінансового моніторингу (далі – Ко-
місія Мін’юсту/управління юстиції).

Санкції до суб’єктів застосовуються Мін’юстом/управлін-
ням юстиції протягом шести місяців з дня виявлення пору-
шення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчи-
нення.

Рішення про застосування санкцій за вчинене порушення 
приймається Комісією Мін’юсту/управління юстиції.

Отже, за результатами розгляду матеріалів справи про 
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у 
сфері фінансового моніторингу, Комісія Мін’юсту/управлін-
ня юстиції у строк до двох місяців після порушення прова-
дження у справі приймає рішення про притягнення суб’єкта 
до цивільно – правової відповідальності у вигляді застосу-
вання санкцій, встановлених статтею 24 Закону (випадки 
та розміри) та пунктом 22 Порядку розгляду справ, або, у 
випадках, зазначених у пункті 21 Порядку розгляду справ, 
про закриття провадження у справі, яке оформлюється від-
повідною постановою.

Заступник начальника відділу 
з питань нотаріату  

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області  

Надія Авраменко 

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї 
масового знищення, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом, що 
визначається статтею 24 Закону. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності 
згідно із законом.
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Вихованці дитсадка №21 
знають про свої права

20 листопада 2018 року свій робочий ранок начальник Головно-
го територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег 
Трейтяк, в.о. керывника Управління державної виконавчої служби 
Ігор Бондарев, завідувач відділу організаційної роботи, документу-
вання та контролю Віта Чепур  почали із зустрічі з маленькими чер-
нігівцями, завітавши до дитячого садочка №21 «Дзвіночок» .

«Сьогодні ми святкуємо Всесвітній день дитини, що започатко-
ваний з 1954 року», - розповів вихованцям закладу керівник облас-
ної юстиції Олег Трейтяк. Ми хочемо аби кожен дорослий дбав про 
своїх дітей та відповідально ставився до їх потреб - додав він.

Натомість дітки запропонували долучитися до їх правового за-
няття аби разом поміркувати над правами дітей і дорослих, з’ясува-
ти обов’язки кожного.

На Чернігівщині 
стягнули майже 138 млн 
гривень аліментів

На засіданні регіонального штабу зі стягнення аліментів в 
управлінні юстиції області аналізували загальний стан сплати 
заборгованості по аліментним платежам на користь дітей та про-
блемні питання, що виникають в процесі реалізації норм законо-
давства, що посилює відповідальність за несплату аліментів.

На кінець листопада в області загальна сума стягну-
тих аліментів складає  137, 8 млн гривень, що становить 
суму, вдвічі більшу, ніж у 2017 році. За словами керів-
ника управління юстиції у Чернігівській області Олега 
Трейтяка за тиждень державні виконавці стягують суму, 
що дорівнює 6 046 493 гривням. 

В цілому на Чернігівщині з майже 15 тисяч виконав-
чих документів по аліментам погашено заборгованість в 
повному обсязі по 1224.

Керівник філії державної установи «Центр проба-
ції» в Чернігівській області  Євгеній Скалюн акцентував 
увагу саме на проблемах з виконанням рішень судів про 
накладення на боржника по аліментам адміністративно-
го стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Найго-
ловніше те, що органи місцевого самоврядування досі 

не визначили місць, де такі порушники змогли б відпрацьовувати борги. Це стосується Мени, Корюківки та Ніжина.
У Чернігові відповідне рішення виконкому міської ради є, однак є й умова – підприємства, установи та організації 

мають погодитись прийняти до праці таких осіб та мати вільні робочі місця. Хоча законодавство не передбачає вста-
новлення органами місцевого самоврядування будь-яких додаткових норм права по організації суспільно корисних 
робіт.

Представники Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Счасли-
вий та Андрій Ковальов розповіли наскільки успішно функціонує Інформаційний портал Нацполіції і як виконуються 
постанови державних виконавців про заборону боржникам користуватися зброєю.

Відзначимо, що двоє з дев’яти боржників по аліментам, яким тимчасово обмежено право користуватися вогне-
пальною мисливською, пневматичною та іншими видами зброї, вже сплатили кошти.

Нагадаємо, що 6 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Інформаційна година для студентів Академії 
державної пенітенціарної служби

«Що знає молодь про систему органів юстиції, діяль-
ність державних і приватних виконавців, законодавчі ініціа-
тиви Міністерства юстиції?» - запитали 22 листопада 2018 
року представники Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області у студентів I курсу Академії 
державної пенітенціарної служби.

Годину спілкування з молоддю керівник обласного 
управління юстиції Олег Трейтяк, начальник Управління 
державної реєстрації В’ячеслав Хардіков і в.о. керівника 
Управління державної виконавчої служби Ігор Бондарев 
розпочали з інформування про правові механізми захисту 

прав громадян, правопросвітницькі кампанії проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!».  Розповіли також про напрямки своєї ро-
боти та стажування в органах юстиції.

Зацікавили студентів актуальні пріоритети, над яки-
ми працюють фахівці, – боротьба з корупцією та рейдер-
ством.  Відкриттям для молоді стало запроваддення в 
Україні сучасних електронних методів ідентифікації осо-
би, серед яких послуга MobileID.  Представники юстиції 
зазначили, що тепер громадяни зможуть отримувати 
державні послуги чи підписувати документи в зручний 
спосіб - за допомогою мобільного пристрою.

Ми підвищуємо рівень правової обізнаності 
жителів Чернігівщини

У громадській приймальні Чернігів-
ської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка, де на-
даються безоплатні правові консультації, 
знову з’явилась можливість онлайн спіл-
кування. Жителі віддалених населених 
пунктів отримують безоплатну правову 
допомогу через скайп. 22 листопада 
2018 року на зв’язку з правниками були 
жителі Бахмача, які цікавились пробле-
мою встановлення жінці групи інвалідно-
сті по причині загального захворювання 
та оформленням спадку на неповнолітню 
дитину.

До відома: безоплатну правову до-
помогу в бібліотеці двічі на місяць нада-
ють фахівці Головного територіального 
управління юстиції в області, Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
консультанти юридичної клініки «Adiutorium» Чернігівського національного технологічного університету.

Основні категорії питань – це спадкування та соціальний захист. У листопаді жителі Чернігова звертались за 
роз’ясненням порядку зарахування періоду навчання до трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію, оформ-
лення спадщини на нерухоме майно на кількох спадкоємців, обов’язку батьків утримувати повнолітніх дітей та ін.

Табу домашньому насильству 
сказали студенти Чернігова

«Як захистити себе і родину від насильства?» - тема панель-
ної дискусії, що відбулася 29 листопада 2018 року в Чернігівській 
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, за 
участю представників обласного управління юстиції та студентів 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Черні-
гівського національного технологічного університету.

Студенти навчального закладу вже не вперше приймають 
участь в правоосвітніх заходах, що проводять фахівці управління 
юстиції задля підвищення правової обізнаності молоді міста. Ділять-
ся думками, міркують про шляхи розв’язання проблемних питань.

«Ми маємо знати, як протидіяти насильству в сім’ї, допомог-
ти потерпілим», -  зауважила студентка вузу Вероніка Приходько. 
Дівчина зазначила, що доволі довго ставлення до домашнього на-
сильства залишалось суто «домашнім», про кривдників не говори-
ли вголос.

Однак, на сьогодні ситуація кардинально змінилася – підтрима-
ли думку студентки представники Управління державної реєстра-
ції нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 
Людмила Кузьміна та Світлана Трянова. Вони розповіли про новації 
Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» та заходи 
протидії насильству в родинах.

Переглянули учасники зустрічі також відео сюжет «Куди зверну-
тись по допомогу?», розібралися з видами насилля, його причина-
ми та відповідальністю кривдників.

За несплату аліментів боржник 
лишився водійських прав

На Чернігівщині пер-
шого неплатника аліментів 
притягнули до адміністра-
тивної відповідальності.

Суд вирішив позбави-
ти боржника на 3 місяці 
права керувати транспорт-
ним засобом і накласти 
штраф у розмірі 510 гри-
вень. Додатково йому 
прийдеться ще й сплатити 
судовий збір у 352 гривні 
40 копійок. Щоб поверну-
ти своє посвідчення, водій 

змушений буде повторно скласти теоретичний іспит.
Додамо, що за постановами державних виконавців майже 4 тисячам 

осіб тимчасово обмежено право керування транспортним засобом. І все 
це через заборгованість по сплаті аліментів.


