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На запитання громадян відповідає Міністр юстиції

МІН’ЮСТ ЗАПУСТИВ ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО! НА ЗАХИСТ  
БІЗНЕСУ ВІД ТИСКУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

У межах загальнонаціонального правопросвітницько-
го проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» почав 
діяти новий напрямок для захисту прав підприємців та біз-
несу від тиску правоохоронних органів, зокрема, під час 
обшуків.

Вже розроблено перші інформаційні матеріали, які 
можна знайти на сайті «Я МАЮ ПРАВО!» pravo.minjust.gov.
ua. У них детально розписана процедура обшуку згідно 
із новим законом «МаскиШоуСтоп»: алгоритм дій, права і 
обов‘язки як представників бізнесу, так і правоохоронних 
органів.

Також у рамках проекту заплановано спільно з Європей-
ською бізнес-асоціацією, Радою бізнес-омбудсмена та Аме-
риканською торговельною палатою здійснювати постійний 
моніторинг кількості скарг від підприємців на тиск з боку пра-
воохоронних органів. Окрім того, заплановані заходи щодо 
роз’яснення правових механізмів реєстрації, ведення та за-
криття бізнесу, захисту бізнесу від рейдерських захоплень, 
роз’яснення прав підприємців при взаємодії з правоохоронни-
ми органами та захисту від їхніх зловживань.

Фахівці органів юстиції та системи безоплатної правової 
допомоги пояснюватимуть, які документи повинен вимагати 

підприємець у правоохоронців, що прийшли до нього з обшу-
ком, як діяти під час обшуку, які права має адвокат. Особли-
ва увага буде зосереджена на здійсненні правоохоронцями 
обов‘язкової відеофіксації процесу обшуку, як цього вимагає 
вищезгаданий закон.

«Коли громадяни знають і вміють захищати свої права - 
це ознака сформованого й відповідального демократичного 
суспільства. Саме таку мету ставлять перед собою правоос-
вітні проекти Мін’юсту. Сподіваюсь, вони підвищать право-
свідомість українців, зроблять їх більш юридично обізнаними 
та проактивними», – сказала Олена Сукманова, заступник 
Міністра юстиції.

Вона також зазначила, що найближчим часом очікується 
прийняття Кабінетом міністрів постанови про створення в усіх 
регіонах комісій, які розглядатимуть випадки порушень прав 
підприємців та бізнесу з боку правоохоронних органів. До цих 
комісій увійдуть представники місцевої влади, правоохорон-
ців, громадськості та правозахисних організацій.

Доброго дня пане Павле! На новий рік 
чоловік подарував мені нову пральну 
машину. Місяць вона пропрацювала, а 
потім ні з того ні з сього перестала вклю-
чатися. Чек і всі документи ми зберегли. 
Скажіть, чи можна нам звернутися до 
продавця, щоб поміняти на іншу.

Ольга Пращакова

На що має право покупець у разі 
придбання товару неналежної якості?

Покупець має право вимагати пропор-
ційного зменшення ціни або безоплатно-
го усунення недоліків товару в розумний 
строк, або відшкодування витрат на усу-
нення недоліків товару.

Товар неналежної якості може підляга-
ти обміну протягом гарантійного строку, 
який зазначається в документах, котрі 
додаються до продукції.

У разі виявлення недоліків товару про-
тягом встановленого гарантійного термі-
ну з вини виробника покупець має право:

- розірвати угоду і повернути кошти, 
які були витрачені на покупку,

- замінити товар на такий самий, або 
аналогічний, якщо є в наявності у про-
давця.

Наявність недоліків або факт фальси-
фікації підтверджується висновком екс-
пертизи, яка повинна бути організована 
продавцем у 3-денний строк з дня одер-
жання від споживача письмової згоди на 
цю дію.

Експертиза проводиться за рахунок 
продавця. Якщо у висновках експер-
тизи буде доведено, що недоліки вини-
кли внаслідок порушення споживачем 
встановлених правил використання, 
зберігання чи транспортування, вимоги 
споживача не підлягають задоволенню, 
а споживач зобов›язаний відшкодувати 
продавцю витрати на проведення екс-
пертизи.

Як довго чекати на заміну товару?
За наявності товару – негайно;
У разі перевірки якості товару - 14 ден-

ний термін;
У разі відсутності товару – 2 місячний 

строк з моменту подання заяви.
Скільки може тривати усунення не-

доліків товару?
Недоліки товару, пред›явлені спожи-

вачем, повинні бути усунуті протягом 14 
днів з дати його пред›явлення або за зго-
дою сторін в інший строк.

Чи маю я право отримати у користу-
вання інший прилад на час ремонту?

На письмову вимогу споживача на час 
ремонту йому надається (з доставкою) 

товар аналогічної марки (моделі, артику-
лу, модифікації). 

За кожний день затримки виконання 
вимоги споживача сплачується неустой-
ка у розмірі 1 % вартості товару. 

При усуненні недоліків шляхом замі-
ни комплектуючого виробу або складо-
вої частини товару, на які встановлено 
гарантійні строки, гарантійний строк на 
новий комплектуючий виріб і складову 
частину вираховуються з дня видачі спо-
живачеві товару після ремонту.

Які документи треба мати при собі?
Розрахунковий документ з позначкою 

про дату продажу товару, гарантійні зо-
бов›язання, зміст договору з виконавцем 
робіт (послуг), опис виявлених недоліків, 
висунуті вимоги (прохання) з докумен-
тальним підтвердженням факту їх отри-
мання продавцем (виконавцем), отрима-
ні заявником відповіді, висновки тощо.

Куди звертатися, якщо продавець 
порушує права? 

Якщо ви хочете уникнути судового роз-
гляду, то до Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів у відповідному 
регіоні. Контакти територіальних органів 
можна знайти за посиланням http://www.
consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_
Terorganiv/139/

У випадку порушення продавцем прав 
споживача останній має право зверну-
тися до уповноваженого органу з усним, 
електронним або письмовим звернен-
ням (скаргою).

До письмового звернення (скарги) до-
даються наступні документи:

- копія звернення до суб›єкта господа-
рювання (продавець);

- копія документу, який засвідчує факт 
придбання товару;

- копія технічного паспорта з познач-
кою про дату продажу;

- інші документи, які стосуються роз-
гляду звернення.

У які строки буде розглянуто таке 
звернення?

У термін не більше 1 місяця від дня їх 
надходження.

Якщо в місячний термін вирішити по-
рушені у зверненні питання неможливо, 
продавець встановлює необхідний тер-
мін для його розгляду, про що повідом-
ляється подавачу. 

При цьому загальний термін вирішен-
ня питань не може перевищувати 45 днів.

Звернення громадян, які мають вста-
новлені законодавством пільги, розгля-
даються у першочерговому порядку.

Чи можу я звернутися до суду?
Споживач для захисту своїх прав має 

право звернутися до суду за місцем про-
живання, місцем заподіяння шкоди чи 
виконання договору.

До позовної заяви додаються докази, 
що обґрунтовують позовні вимоги, тобто 
відмову покупця обміняти товар, зокре-
ма:

- копія звернення до продавця;
- висновок експертизи про невідпо-

відність товару встановленим вимогам 
якості;

- копія документу, який засвідчує факт 
придбання товару;

- копія технічного паспорта чи іншого 
документа, що його замінює, з познач-
кою про дату продажу;

- інші документи, які стосуються роз-
гляду звернення.

Суд одночасно вирішує питання щодо 
відшкодування моральної шкоди.

Скільки це коштуватиме?
Споживачі звільняються від сплати су-

дового збору за позовами, які пов›язані 
з порушенням їх прав (частина 3 статті 
22 Закону України «Про захист прав спо-
живачів»).

Які строки розгляду питання судом?
Цивільна справа в порядку позовного 

провадження розглядається судом про-
тягом розумного строку, але не більше 
2 місяців з дня відкриття провадження у 
справі. 

Куди звертатися, щоб отримати де-
тальну консультацію?

До єдиного контактного центру сис-
теми безоплатної правової допомоги за 
номером 0 800 213 103.

УСУНЕННЯ 
ВІД СПАДЩИНИ
Не завжди особа, яка входить до кола 

спадкоємців за законом, чи особа, якій за-
повідано майно, буде закликатися до спад-
кування. 

Законом передбачені умови, за яких спадко-
ємець усувається від спадщини. Як зазначено 
в статті 1224 ЦК України не мають права стати 
спадкоємцями ні за законом, ні за заповітом 
особи, які навмисно позбавили життя спад-
кодавця чи кого - небудь із спадкоємців або 
зробили замах на їх життя, особи, які умисно 
перешкоджали спадкодавцю скласти заповіт, 
внести до нього зміни або скасувати заповіт 
і цим сприяли виникненню права на спадку-
вання у них самих чи інших осіб, або сприяли 
збільшенню їхньої частки у спадщині. 

Виключенням для таких осіб є тільки те, що 
знаючи про це, спадкодавець все ж призначив 
їх своїми спадкоємцями за заповітом. 

Не мають право на спадкування за законом 
батьки після дитини, щодо якої вони позбав-
лені батьківства і їхні права не були поновлен-
ні на час відкриття спадщини, а також батьки 
(усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), 
а також інші особи, які ухилялися від вико-
нання обов’язку щодо утримання спадкодав-
ця, якщо ця обставина встановлена судом. 
Не мають права на спадкування за законом 
одна після одної особи, шлюб між якими є не-
дійсним або визнаний таким за рішенням суду. 
Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті 
одного з подружжя, то за другим із подружжя, 
який його пережив і не знав та не міг знати 
про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може 
визнати право на спадкування частки того з 
подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте 
ним за час шлюбу.

За рішенням суду особа може бути усунена 
від права на спадкування за законом, якщо 
буде встановлено, що вона ухиляється від 
надання допомоги спадкодавцеві, який через 
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у 
безпорадному стані.

Положення статті 1224 ЦК України поши-
рюється на всіх спадкоємців, у тому числі й 
на тих, хто має право на обов’язкову частку 
у спадщині, а також на осіб, на користь яких 
зроблений заповідальний відказ. Тобто за-
конодавець визначає не тільки коло осіб, які 
усуваються від права на спадкування, а також 
підстави та порядок усунення особи від права 
на спадкування після конкретної особи спад-
кодавця.

Начальник 
Головного територіального управління юстиції

 у Чернігівській області 
Олег Трейтяк
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Відповідальність у 
виконавчому провадженні

Однією з засад виконавчого провадження, що ґрунтується на вимо-
гах статті 129-1 Конституції України, є обов’язковість виконання рішень. 
Невиконання боржником в добровільному порядку рішення суду, яке 
набрало законної сили, тягне за собою відповідальність. 

Умовно відповідальність у виконавчому провадженні можна поділити на 
матеріальну, адміністративну та кримінальну.

Матеріальна відповідальність полягає в тому, що з моменту відкриття 
виконавчого провадження на боржника покладається обов’язок сплати ви-
конавчого збору та витрат виконавчого провадження. Виконавчий збір стя-
гується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично 
стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за 
виконавчим документом. Витрати виконавчого провадження стягуються в 
сумі, достатній для покриття витрат органу державної виконавчої служби на 
організацію та проведення виконавчих дій (роздруківка документів, направ-
лення поштової кореспонденції, оплата послуг по оцінці майна, оплата по-
слуг за користування Автоматизованою системою виконавчого проваджен-
ня, тощо). Тобто у боржника виникають додаткові до рішення суду майнові 
зобов’язання, які будуть стягуватись в примусовому порядку.

Адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні пе-
редбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення  
(стаття 188-13) і підставою для її застосування є невиконання законних вимог 
виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче прова-
дження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заро-
бітної плати та інших доходів боржника, неподання на вимогу виконавця де-
кларації про доходи та майно, чи зазначення в такій декларації неправдивих 
відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення 
боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження 
або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних при-
чин за викликом виконавця. 

Як бачимо адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні 
може бути застосована не лише до боржника, а й до інших учасників ви-
конавчого провадження, які не виконують покладених на них обов’язків чи 
вимог виконавця. При цьому протокол про адміністративне правопорушен-
ня складається виконавцем, а справа про адміністративне правопорушення 
розглядається начальником органу державної виконавчої служби, якому під-
порядкований державний виконавець, або судом, якщо протокол складений 
приватним виконавцем. 

При цьому хочемо звернути увагу, що наслідком притягнення до адміні-
стративної відповідальності є знову ж такі фінансові «незручності» для вин-
ної особи, адже до неї застосовуються санкції у вигляді штрафу.

Кримінальна відповідальність за дії боржника або інших осіб, які мають 
ознаки злочину, передбачена статтями 342, 343, 382, 388 Кримінального ко-
дексу України.

Так, боржник несе кримінальну відповідальність за умисне невиконання 
рішень суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. 
Особи, яким ввірено майно, на яке накладено арешт, несуть кримінальну від-
повідальність за його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошко-
дження, знищення або вчинення інших незаконних дій з ним. Кримінальна 
відповідальність передбачена й за порушення обмеження (обтяження) права 
користуватися таким майном, здійснене особою, якій воно ввірено, а також 
здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських 
операцій з коштами, на які накладено арешт. 

Слід зазначити, що кримінальна відповідальність передбачена й за вчи-
нення певних дій відносно виконавця, а саме: опір державному виконавцю чи 
приватному виконавцю під час примусового виконання рішень; вплив у будь-
якій формі на працівника органу державної виконавчої служби чи приватного 
виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного 
виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або 
добитися прийняття незаконного рішення. 

При виявленні вище вказаних ознак в діях осіб, виконавець звертається 
до органу поліції з повідомленням про вчинення кримінального правопору-
шення. 

Боржники несуть відповідальність за невиконання рішення суду про 
зобов’язання їх вчинити певні дії або виконати рішення про поновлення на 
роботі. На таких боржників за постановою виконавця накладається штраф 
(при повторному невиконанні – подвійний) та відносно них направляється по-
відомлення до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення. 

Всі з вище перерахованих видів відповідальності можуть застосовува-
тись до боржника в разі невиконання рішення суду про сплату аліментів. 

Так, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, стягувач має право 
звернутися до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) 
про вчинене кримінальне правопорушення боржником, передбачене частини 
1статті 164 Кримінального кодексу України, що полягає в ухиленні від сплати 
аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої 
перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, боржник може бути 
притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до статті 183-
1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В цьому випадку 
справу про адміністративне правопорушення розглядає суд за протоколом 
державного виконавця. 

Матеріальна відповідальність за невиконання рішення суду про стягнен-
ня аліментів полягає в стягнені з боржника неустойки (пені) у розмірі одного 
відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня 
прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухва-
лення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків забор-
гованості. Питання стягнення неустойки (пені) вирішується судом за позовом 
стягувача. 

Також при наявності вказаної суми заборгованості за постановою дер-
жавного виконавця боржнику встановлюється тимчасове обмеження у праві 
виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, у праві 
користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною 
зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спо-
ряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії, у праві полювання до погашення заборговано-
сті зі сплати аліментів у повному обсязі.

Може виникнути питання: чому ж законодавець покладає на боржни-
ка додаткові обов’язки? Відповідь лише одна – це необхідність підвищення 
рівня правової свідомості громадськості та спонукання особи, відносно якої 
є рішення суду (іншого органу чи посадової особи), до добровільного його 
виконання без очікування заходів примусового характеру. Кожен повинен 
усвідомити невідворотність виконання рішення, що набрало законної сили, 
та вживати всіх заходів досудового врегулювання спору (конфлікту).

Начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень 
Управління державної виконавчої служби

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Алла Єдомаха

Основні аспекти електронного декларування

Порядок подачі заяви про порушення  
справи про банкрутство

З 1 січня 2018 року розпочався 
черговий етап подання деклара-
цій особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, що 
триватиме до 1 квітня поточного 
року. Необхідно зазначити, що 
Закон України «Про запобігання 
корупції» не містить диференціа-
ції щодо строків подання деклара-
цій окремими категоріями суб’єк-
тів декларування. Так, суб’єкти 
декларування, що перебувають 
у соціальних відпустках, теж по-
дають щорічні декларації в строк 
до 1 квітня. Декларація суб’єкта 
декларування, який припинив ді-
яльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого 
самоврядування (декларація піс-
ля звільнення), подається теж до 
1 квітня, наступного за звітним 
роком, у якому припинено таку ді-
яльність. 

З метою завчасної підготовки до 
чергового етапу електронного де-
кларування суб›єктам декларування 
необхідно перевірити термін дії та 
працездатність свого електронного 
цифрового підпису (далі – ЕЦП) для 
роботи з Єдиним державним реє-
стром декларацій осіб, уповноваже-
ними на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Не-
обхідно, щоб на дату подання елек-
тронних документів до Реєстру сер-
тифікат ЕЦП був діючий.

Для отримання інформації про 
термін дії ЕЦП слід завантажити по-
силений сертифікат особистого ЕЦП 
з веб-сайту акредитованого центру 
сертифікації ключів (далі - АЦСК), 
в якому суб›єкт декларування отри-
мав ЕЦП. Після цього натиснути на 
сертифікат подвійним кліком лівої 
кнопки миші та у вікні, яке відкри-
лось, переглянути термін дії серти-
фікату ЕЦП. 

Якщо зі строками подання елек-
тронних декларацій ми визначилися, 
термін дії ЕЦП перевірили, можна 
розпочинати заповнювати деклара-
цію.

Слід наголосити на необхідності 
відповідального ставлення декла-
рантами до змісту інформації, що 
зазначається ними у декларації.

Більшість інформації, необхідної 
для заповнення декларації, містить-

ся у відкритих державних реєстрах, 
таких як Державний реєстр речо-
вих прав на нерухоме майно, Єди-
ний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (де можна 
знайти інформацію для заповнення 
розділів 8 «Корпоративні права» та 
9 «Юридичні особи, кінцевим бене-
фіціарним власником (контролером) 
яких є суб’єкт декларування або чле-
ни його сім’ї»), Єдиний державний 
реєстр МВС (містить інформацію про 
транспортні засоби, які перебувають 
в особи на праві власності чи корис-
тування), Реєстр застрахованих осіб 
Пенсійного фонду України (містить 
інформацію про отримані протягом 
року доходи). Крім того, відомості 
про доходи можна отримати, сфор-
мувавши запит в особистому кабі-
неті на сайті Державної фіскальної 
служби.

З правилами користування зазна-
ченими реєстрами можна ознайоми-
тись на сайтах відповідних органів 
держаної влади. Слід також мати на 
увазі, що інформація, яка містить-
ся у таких реєстрах, може бути не 
завжди повною та періодично онов-
люватись.

Рішенням НАЗК від 11 серпня 
2016 року №3 (з наступними зміна-
ми), затверджені Роз’яснення щодо 
застосування окремих положень 
Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансо-
вого контролю, в яких можна знайти 
відповіді на численні запитання, що 
виникають у суб’єктів декларування. 
Крім того, на сайті НАЗК міститься 
навчальне відео з детальним описом 
заповнення кожного розділу декла-
рації.

Обов’язково необхідно перевіря-
ти інформацію, що відображена у 
декларації, після її подання та роз-
міщення в Реєстрі. Закон «Про запо-
бігання корупції» передбачає 7 днів 
для подання виправленої деклара-
ції. При цьому слід мати на увазі, що 
суб’єкт декларування має право по-
дати виправлену декларацію упро-
довж цього терміну лише один раз. 

Наприкінці слід нагадати про від-
повідальність, передбачену за пору-
шення вимог фінансового контролю.

За несвоєчасне подання без по-
важних причин декларації особи, 

уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого само-
врядування, передбачено адміні-
стративну відповідальність. А от за 
умисне неподання суб’єктом декла-
рування декларації особи, уповнова-
женої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, 
передбачено вже кримінальну відпо-
відальність.

Зазначення в декларації завідо-
мо недостовірних відомостей може 
тягнути за собою адміністративну 
або кримінальну відповідальність. 
Адміністративна відповідальність 
передбачена за подання завідомо 
недостовірних відомостей у декла-
рації стосовно майна або іншого 
об’єкта декларування, що має вар-
тість, якщо такі відомості відрізня-
ються від достовірних на суму від 
100 до 250 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб. Кримінальна 
відповідальність настає у випадку, 
якщо такі відомості відрізняються 
від достовірних на суму понад 250 
прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб. 

Слід звернути увагу, що адміні-
стративна та кримінальна відпові-
дальність передбачені виключно за 
подання «завідомо недостовірних» 
відомостей. Тобто відповідне діяння 
має бути вчинено суб’єктом декла-
рування з прямим умислом. 

Якщо недостовірні відомості, за-
значені в декларації, були надані 
суб’єкту декларування членом його 
сім’ї, то відповідальність може на-
стати лише в тому випадку, коли 
суб’єкт декларування усвідомлював 
недостовірність таких відомостей, 
але попри це свідомо зазначив їх у 
декларації.

Сподіваємось, що стаття допомо-
же суб’єктам декларування своєчас-
но та без порушень виконати вимоги 
законодавства щодо подання елек-
тронних декларацій. Вчасно подана 
та правильно заповнена декларація 
– це ваш авторитет і ваш спокій!

Головний спеціаліст сектору  
з питань запобігання і  

виявлення корупції 
Головного територіального 

 управління юстиції 
у Чернігівській області 

Юлія Бурзак

Процедура банкрутства виникає тоді, коли ви-
черпано всі можливості отримання заборгованості 
шляхом позовного провадження або іншого досу-
дового вирішення. 

Чинне законодавство України, а саме стаття 11 За-
кону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», передбачає 
дві підстави для порушення справи про банкрутство 
боржника - справу може бути порушено за письмовою 
заявою кредитора або боржника.

Кредитори мають право об’єднати свої вимоги до 
боржника і звернутися до суду з однією спільною за-
явою. Така заява підписується всіма кредиторами, які 
об’єднали свої вимоги до боржника.

Справа про банкрутство порушується господарським 
судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) 
до боржника сукупно становлять не менше трьохсот 
мінімальних розмірів заробітної плати, які не були за-
доволені боржником протягом трьох місяців після вста-
новленого для їх погашення строку, якщо інше не пе-
редбачено Законом. 

Боржник, у свою чергу, зобов’язаний звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення справи 
про банкрутство у разі виникнення певних обставин, 
якими є:

- задоволення вимог одного або кількох кредиторів 
призведе до неможливості виконання грошових зо-
бов’язань боржника в повному обсязі перед іншими 
кредиторами (загроза неплатоспроможності);

- під час ліквідації боржника не у зв’язку з проце-
дурою банкрутства встановлено неможливість боржни-
ка задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;

- в інших випадках, передбачених цим Законом.
Боржник подає заяву до господарського суду за умо-

ви наявності майна, достатнього для покриття судових 
витрат, якщо інше не передбачено Законом, що регу-
лює порядок її подачі.

Важливо зазначити, що за подання заяви про пору-
шення справи про банкрутство справляється судовий 
збір у порядку, передбаченому законом. Ставка судо-
вого збору за подання до господарського суду заяви 
про порушення справи про банкрутство становить 10 
розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну 

особу, що на даний час дорівнює 17620,00 грн.
Заява про відкриття провадження (проваджень) у 

справі про банкрутство повинна містити: 
- найменування господарського суду, до якого пода-

ється заява;
- ім’я або найменування боржника, його місцезнаход-

ження або місце проживання, ідентифікаційний код 
юридичної особи та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності);

- ім’я або найменування кредитора, його місцезна-
ходження або місце проживання, ідентифікаційний код 
юридичної особи та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності);

- виклад обставин, що є підставою для звернення до 
суду;

- перелік документів, що додаються до заяви.
Заява кредитора, крім зазначених відомостей, по-

винна містити інформацію про розмір вимог кредитора 
до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки 
(штрафу, пені), яка підлягає сплаті.

Слід звернути особливу увагу на те, що частинами 2, 
3, 7 статті 11 Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом» 
передбачено переліки документів, що додаються до 
заяв боржника, кредитора (кредиторів) та є обов’язко-
вими для відкриття провадження (проваджень) у справі 
про банкрутство.

Таким чином, порушення провадження в справі про 
банкрутство відбувається за заявою або кредитора 
(кредиторів) або боржника. Поданню заяви передують 
певні умови, вказані в Законі, за наявності яких можна 
порушувати провадження в справі.

Як результат, у разі відсутності підстав для відмови 
у прийнятті або для повернення заяви про порушення 
справи про банкрутство господарський суд приймає 
заяву до розгляду, про що не пізніше п’яти днів з дня її 
надходження виносить відповідну ухвалу.

Начальник відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олександр Дікан
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5 жовтня 2016 року набула чинності нова редакція Закону 
України «Про виконавче провадження», а також Закон Укра-
їни «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконан-
ня судових рішень і рішень інших органів», який у свою чер-
гу прийшов на заміну морально застарілому Закону України 
«Про державну виконавчу службу». Вказані закони покликані 
реформувати систему примусового виконання рішень та за-
проваджують змішану систему виконання судових рішень, 
на зразок багатьох сучасних іноземних країн. Наразі система 
примусового виконання в України складається з державної 
виконавчою служби та приватних виконавців України.

Вичерпну інформацію в яких випадках виконання примусових 
рішень покладається на органи державної виконавчої служби, а 
коли мають право діяти приватні виконавці передбачено Законом 
України «Про виконавче провадження» та Законом України «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів».

Слід зазначити, що статтею 3 Закону України «Про виконавче 
провадження» закріплено перелік виконавчих документів, які на-
дають право державному чи приватному виконавцю почати при-
мусові дії для виконання рішення про примусове стягнення забор-
гованості.

Однак, у діяльності приватних виконавців існують обмежен-
ня. Зокрема в частині 2 статті 5 Закону України «Про виконавче 
провадження» законодавцем окреслюється коло повноважень 
приватних виконавців, які не мають право виконувати примусове 
рішення в наступних випадках:

• рішень про відібрання і передання дитини, встановлення по-
бачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

• рішень, за якими боржником є держава, державні органи, На-
ціональний банк України, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, уста-
нови, організації, юридичні особи, частка держави у статут-
ному капіталі яких перевищує 25 %, та/або які фінансуються 
виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

• рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова 
реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

• рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;
• рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду 

з прав людини;
• рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної 

чи комунальної власності;

• рішень про виселення та вселення фізичних осіб;
• рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які ви-

знані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;
• рішень про конфіскацію майна;
• рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосеред-

ньо до повноважень інших органів, які не є органами приму-
сового виконання;

• інших випадків, передбачених цим Законом та Законом Укра-
їни “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів”.

Крім того, в частині 4 статті 5 Закону України «Про виконавче 
провадження» надається перелік ситуацій, коли приватний викона-
вець не має право виконувати примусові рішення:

1) боржником або стягувачем є сам виконавець, близькі йому 
особи (особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у тому числі осо-
би, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також 
незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, 
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна 
сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнуч-
ка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опі-
кою або піклуванням виконавця), пов’язані з ним особи;

2) боржником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудо-
вих відносинах з таким виконавцем;

3) виконавець, близька йому особа або особа, яка перебуває з 
виконавцем у трудових відносинах, має реальний або потенційний 
конфлікт інтересів;

4) сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням 
сум за виконавчими документами, що вже перебувають на ви-
конанні у приватного виконавця, перевищує мінімальний розмір 
страхової суми за договором страхування цивільно-правової від-
повідальності такого приватного виконавця.

Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між 
кількома органами державної виконавчої служби чи між приватни-
ми виконавцями, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання 
рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить 
стягувачу.

Начальник
 Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олег Трейтяк

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СПІЛОК

СІЛЬСЬКИЙ НОТАРІАТ В УКРАЇНІ,  
сучасний стан та перспективи розвитку

Розвиток «сільського нотаріату» - одне із основних 
завдань, що ставить перед собою Міністерство юстиції 
України на 2018 рік та має за мету наблизити нотаріальні 
послуги до жителів сіл та невеликих містечок усіх регіо-
нів України до нотаріальних послуг. Адже саме з пробле-
мою недостатності нотаріальних послуг щороку стика-
ються сотні тисяч українців. Жителям сіл для отримання 
цих послуг потрібно їхати до районного центру, вистояти 
в черзі, а інколи, якщо зібраний не повний комплект до-
кументів, цю процедуру потрібно неодноразово повто-
рювати.

В Ук ра їні ре алі зо ву єть ся ре фор ма де цен тра лі за ції, од ним 
із ос новних етапів якої є ут во рен ня об’єд на них те ри то рі аль-
них гро мад, що в свою чергу ста ло під ста вою для ство рен-
ня ін сти ту ту ста рост. Вба ча єть ся, що са ме ста рос та повинен 
ста ти по са до вою осо бою, яка має зна ти всі про це си, що від-
бу ва ють ся у гро ма ді, проб ле ми се ла та шля хи їх ви рі шен ня, 
вчас но до но си ти ін форма цію до на се лен ня. Бе зу мов но, в 
про це сі ре фор му ван ня ви ни кає ба га то пи тань і од ним із них є 
вчи нен ня но та рі аль них дій сіль ськи ми ста рос та ми.

Згідно зі ст. 1 За ко ну Ук ра їни «Про но та рі ат» но та рі аль ні 
дії в Ук ра їні вчи ня ють ся дер жавни ми та при ват ни ми но та рі-
уса ми, а у на се ле них пун ктах, де не має но та рі усів, но та рі аль-
ні дії вчи ня ють ся упов но ва же ни ми на це по са до вими осо ба ми 
ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня. 

У від по від ності до За ко ну Ук ра їни «Про міс це ве са мо-   
в ря ду ва ня в Ук ра їні» вчи нен ня но та рі аль них дій з пи тань, від-
не се них за ко ном до ві дан ня виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад, ре єс тра ція ак тів ци віль но го ста ну (за 
ви нят ком ви ко нав чих ор га нів місь ких (крім міст об ласно го 
зна чен ня) рад) є де ле го ва ни ми пов но ва жен ня ми сіль ських, 
се лищ них, місь ких рад що до за без пе чен ня за кон ності, пра-
во по ряд ку, охо ро ни прав, сво бод і за кон них ін те ре сів гро ма-
дян і на ле жать до ві дан ня ви ко нав чих ор га нів цих рад. То му 
упов но ва жу ва ти на вчи нен ня но та рі аль них дій ста рос ту по-
ви нен ви кон ком відпо від ної ра ди, чле ном яко го, зок ре ма, є 
ста рос та. 

За законом упов но ва же ні осо би ор га нів міс це во го са мо-
в ря ду ван ня вживають заходів щодо охорони спадкового май-
на, посвідчують заповіти (крім секретних), видають дублікати 
посвідчених ними документів, засвідчують достовірність копій 
(фотокопій) документів  і виписок з них, засвідчують справж-
ність підпису на документах.

На сьогоднішній день посадові особи органів місцевого 
самоврядування наділені повноваженнями вчиняти й інші но-
таріальні дії. Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо деяких питань спадкування», 
що набрав чинності з 1 січня 2016 року, надає їм такі повно-
важення щодо оформлення права на спадщину:

- видавати свідоцтва про право на спадщину;
- видавати свідоцтва про право власності на частку 

в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.
Однак дії, що пов’язані з оформленням спадщини, змо-

жуть вчиняти лише ті уповноважені посадові особи сільської 
ради, які: 

- мають вищу юридичну освіту;
- досвід роботи у галузі  права  не менше трьох років;
- пройшли протягом року стажування  у  державній нота-

ріальній конторі або приватного нотаріуса;
- завершили навчання щодо роботи з єдиними та дер-

жавними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства 
юстиції України;

- склали іспит із спадкового права у порядку, встановле-
ному Міністерством юстиції України.

Окрім цього, по са до ві осо би ор га нів міс це во го са мов ря-
ду ван ня не ма ють пра ва на офор млен ня до ку мен тів, приз на-
че них для ви ко рис тання за ме жа ми України.

Об’єднані в результаті реформи децентралізації тери-
торіальні громади мають більше шансів запровадити якісне 
надання адміністративних послуг (у тому числі, з видачі до-
кументів на право володіння спадком), адже для них наразі 
діють різні грантові програми з підтримки ініціатив, спрямова-
них на їхній розвиток.

Хоч повноваження органи місцевого самоврядування от-
римали більш ніж два роки тому, на практиці навіть в утворе-
них сільських об’єднаних територіальних громадах, не кажучи 
вже про віддалені населені пункти, поки що немає механізму 
їх практичної реалізації, оскільки не в кожному селі є фахівці, 
які мають юридичну освіту з досвідом роботи в галузі права 
не менше трьох років. 

Вагоме значення у запровадженні ініціативи належить 
сільським радам та об’єднаним територіальним громадам, які 
мають направляти своїх працівників на відповідне стажуван-
ня. Після відповідного звернення до територіального управ-
ління юстиції складається індивідуальний план стажування, 
що триває рік. Після цього особа отримує висновок з підпи-
сом і печаткою нотаріуса-керівника про успішне проходження 
стажування. Також особа має завершити навчання щодо ро-
боти з єдиними та державними реєстрами, що функціонують 
в системі Міністерства юстиції України, та скласти іспит із 
спадкового права.

Але спеціаліста з вищою юридичною освітою в селі май-
же не відшукати. Самого працівника органу місцевого само-
врядування відправити на навчання доволі важко, а потреба в 
збільшенні таких посадових осіб значно вища, адже це було б 
зручно для людей і вигідно для територіальної громади. Адже 
сплачене державне мито за вчинення нотаріальних дій зара-
ховуватиметься до бюджету територіальної громади. До того 
ж для людей, які приймають спадщину від родичів, що прожи-
вали у селі, є змога здешевити нотаріальні послуги. 

Із запровадженням так званого «сільського нотаріату» 
послуги з оформлення спадщини, отримання копій докумен-
тів на нерухоме майно, оформлення свідоцтва про право на 
спадщину та інше стануть доступними для людей сільської 
місцевості.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області  
Руслан Титенко

Виконавчі документи, що підлягають примусовому виконанню 
органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями

Процес державної реєстрації гро-
мадських об’єднань визначається по-
ложеннями Закону України «Про гро-
мадські об’єднання» та Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань».

Громадська спілка - це громадське 
об›єднання, засновниками якого є юри-
дичні особи приватного права, а члена-
ми (учасниками) можуть бути юридичні 
особи приватного права та фізичні осо-
би.

Засновниками громадської спілки 
можуть бути юридичні особи приватного 
права, у тому числі громадські об›єднан-
ня зі статусом юридичної особи. 

Засновниками громадської спілки не 
можуть бути: 

1) політичні партії;
2) юридичні особи, щодо яких при-

йнято рішення щодо їх припинення або 
які перебувають у процесі припинення;

3) юридичні особи приватного пра-
ва, єдиним засновником яких є одна і та 
сама особа;

4) юридична особа приватного пра-
ва, якщо засновник (власник істотної 
участі) цієї юридичної особи внесений до 
переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням 
терористичної діяльності, або щодо яких 
застосовано міжнародні санкції. 

Під істотною участю слід розуміти 
пряме та опосередковане, самостійне 
або спільно з іншими особами володіння 
10 і більше відсотками статутного (скла-
деного) капіталу або голосів за при-
дбаними акціями (частками) юридичної 
особи або незалежно від формального 
володіння можливість значного впливу 
на управління чи діяльність юридичної 
особи.

Інформацію про істотну участь особи 
внесено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань, її можна 
переглянути шляхом безпосереднього 
доступу до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань. Крім 
того, вказана інформація міститься в 
статуті або засновницькому договорі 
(положенні) юридичної особи.

Відповідно до Порядку формування 
переліку осіб, пов’язаних з проваджен-
ням терористичної діяльності або щодо 
яких застосовано міжнародні санкції, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.11.2015 № 966, 
формування переліку або внесення до 
нього змін здійснюється Держфінмоніто-
рингом. Згідно з Порядком доведення до 
відома суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу переліку осіб, пов’язаних з 
провадженням терористичної діяльності 
або щодо яких застосовано міжнародні 
санкції, затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 05.05.2016 
№ 475, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 26.05.2016 за № 
772/28902, Перелік осіб (зміни до нього) 
формується та затверджується Держав-
ною службою фінансового моніторингу 
України (Держфінмоніторинг) протягом 
трьох робочих днів від дати надходжен-
ня відомостей (документів) та інформа-
ції, зазначених у пунктах 2 і 3 Порядку 
формування переліку осіб, пов’язаних з 
провадженням терористичної діяльності 
або щодо яких застосовано міжнародні 
санкції, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25.11.2015 
№ 966.

Держфінмоніторинг затвердив Пере-
лік осіб, пов’язаних із здійсненням теро-
ристичної діяльності або стосовно яких 
застосовано міжнародні санкції, за ін-
формацією веб-сайту Організації Об’єд-
наних Націй. Зміни до Переліку осіб, 
пов’язаних із здійсненням терористичної 
діяльності або стосовно яких застосова-
но міжнародні санкції розміщено на офі-
ційному веб-сайті Держфінмоніторингу 
(www.sdfm.gov.ua) у розділі «Протидія 
тероризму». Отже, документи в даному 
випадку не подаються, реєстраційний 
орган перевіряє інформацію самостійно.

Повноваження засновників громад-
ської спілки закінчуються після прийнят-
тя рішення про реєстрацію або прийнят-
тя повідомлення про утворення громад-
ського об›єднання в установленому за-
коном порядку.

У разі неподання (ненадсилання) до-
кументів для реєстрації громадськоїспіл-
ки протягом 60 днів з дня утворення така 
громадська спілка не вважається утво-
реною.

Для державної реєстрації громад-
ської спілки подається наступний пере-
лік документів:

1) заява про державну реєстрацію 
створення юридичної особи.;

2) примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчену копію) рішення засновників, 
про створення юридичної особи;

3) відомості про керівні органи гро-
мадського формування (ім’я, дата народ-
ження керівника, членів інших керівних 
органів, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності), 
посада, контактний номер телефону та 
інші засоби зв’язку), відомості про осо-
бу (осіб), яка має право представляти 
громадське формування для здійснення 
реєстраційних дій (ім’я, дата народжен-
ня, контактний номер телефону та інші 

засоби зв’язку);
4) установчий документ юридичної 

особи;
5) реєстр осіб (громадян), які брали 

участь в установчому з’їзді (конферен-
ції, зборах), - у разі державної реєстрації 
створення громадських об’єднань;

6) документ, що підтверджує реє-
страцію іноземної особи у країні її міс-
цезнаходження (витяг із торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо), 
- у разі створення юридичної особи, за-
сновником (засновниками) якої є інозем-
на юридична особа.

Сьогодні документи на державну ре-
єстрацію громадських спілок зі статусом 
юридичної особи ми можете подати до 
головних територіальних управлінь юс-
тиції за місцем знаходження організації, 
місцевих центрів надання адміністра-
тивних послуг або місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.

Здійснити подачу документів можна:
особисто або через уповноважено-

го представника (подається примірник 
оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повнова-
ження);

поштою (справжність підпису заяв-
ника повинна бути нотаріально засвід-
чена).

Хочемо звернути увагу на те, що 
державний реєстратор чи адміністра-
тор при прийомі документів зобов’язані 
видати опис, де зазначено код досту-
пу до ЄДР. Статут у паперовій формі з 
печаткою державного реєстратора не 
видається. Якщо ви бажаєте отримати 
виписку у паперовій формі, то для цього 
потрібно здійснити відмітку у заяві. Крім 
того, слід пам’ятати, що така видається 
лише у разі подання заяви у паперовій 
формі.

Державна реєстрація громадської 
спілки зі статусом юридичної особи є 
безкоштовною та повинна тривати не 
більше 3 робочих днів з дати подання 
документів для державної реєстрації.

Отримати відповідь можна через 
портал електронних сервісів за кодом 
доступу, зазначеному в описі докумен-
тів. Також можна отримати виписку та 
установчі документи громадської спілки.

Начальник відділу державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та 

громадських формувань 
Управління державної реєстрації 

Головного територіального 
управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олена Ромашко
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Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса!

На зустрічі з надзвичайниками області
26 лютого 2018 року керівництво Го-
ловного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області заві-
тало до Управління ДСНС України 
у Чернігівській області, аби розпо-
вісти надзвичайникам про новації 
законодавства, що регулює приму-
сове стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів, та ознайомити їх 
з запровадженими реформами та 
пілотними проектами Міністерства 
юстиції.

Зокрема, Олег Трейтяк і Сергій П’ят-
ниця говорили про вдосконалення по-
рядку примусового стягнення заборго-
ваності зі сплати аліментів, посилення 
відповідальності боржників, правові 
заборони для «горе» батьків.

«На сьогодні органи юстиції області проводять важливу для українців інформаційну кампанію «ДВС діє: 
ліквідація заборгованостей по аліментах», в рамках якої інформують населення про стан виконання судо-
вих рішень про стягнення аліментів», - звернувся до пожежників начальник обласного управління юстиції.

«Реалізуючи загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!, ми маємо на меті на-
вчити наших громадян користуватися своїми правами та вміти захищати їх у разі порушення», - додав він.

Начальник Управління державної виконавчої служби Сергій П’ятниця розповів про роботу регіонально-
го штабу з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами ДВС області рішень про 
стягнення аліментів та анонсував створення мобільних груп з ліквідації заборгованості по аліментам та 
функціонування їх на місцях. Окрім того, фахівці Управління ДСНС дізналися про Реєстр боржників та як 
отримати присуджені кошти.

В’ячеслав Хардіков, начальник Управління державної реєстрації, повідомив присутнім про правові меха-
нізми реєстрації, ведення та закриття бізнесу, захисту бізнесу від рейдерських захоплень. Нагадав пред-
ставник управління юстиції і про зручні для громадян сервіси у сфері державної реєстрації.

Начальник відділу з питань нотаріату Оксана Железняк говорила про розвиток системи нотаріату в об-
ласті.

На зустрічі з колективом Головного 
управління Пенсійного фонду 

України в Чернігівській області
20 лютого 2018 року 
начальник Головно-
го територіального 
управління юстиції 
у Чернігівській об-
ласті Олег Трейтяк, 
начальник Управ-
ління державної 
виконавчої служби 
Сергій П’ятниця, на-
чальник Управління 
державної ресєтра-
ції В’ячелав Хардіков 
і головний спеціаліст 
відділу з питань но-

таріату Наталія Труба зустрілися з працівниками Головного управління Пен-
сійного фонду України в Чернігівській області.

Захід відбувся в рамках інформаційної кампанії «ДВС діє: ЛІКВІДАЦІЯ ЗАБОР-
ГОВАНОСТІ ПО АЛІМЕНТАХ».

Так, під час комунікації з фахівцями управління представники обласної юстиції 
обговорили нововведення, передбачені Законом України «Про виконавче прова-
дження», розповіли про посилення відповідальності боржників зі сплати алімен-
тів, запуск відкритого реєстру боржників зі сплати аліментів, створення мобільних 
груп. Окрім того, поінформували про реалізацію органами юстиції загальнонаціо-
нального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», 
новації та пілотні проекти у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 
реєстрації нерухомості та бізнесу, організацію роботи органів нотаріату та ін.

З робочим візитом у Ніжині

Головне територіаль-
не управління юстиції 
у Чернігівській облас-
ті запрошує осіб, які 
мають свідоцтво про 
право на зайняття но-
таріальною діяльніс-
тю, на роботу в дер-
жавних нотаріальних 
конторах Чернігів-
ської області.

21 лютого 2018 року команда Головного 
територіального управління юстиції у Черні-
гівській області на чолі з керівником Олегом 
Трейтяком перебувала з робочим візитом у 
місті Ніжин.

У Ніжинському педагогічному університеті 
ім. Миколи Гоголя фахівці управління юстиції 
зустрілися з викладачами та студентами істо-
рико-юридичного факультету аби розповісти 
про Закон #ЧужихДітейНеБуває та інші новації 
в роботі органів юстиції.

Під час зустрічі представники обласної 
юстиції розповіли присутнім про законодавчі 
зміни, що на сьогодні вдосконалюють порядок 
примусового стягнення заборгованості зі спла-
ти аліментів, посилюють відповідальність борж-
ників.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції зазначив, що в рамках за-
гальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» 
почав діяти новий напрямок «Я МАЮ ПРАВО на виконан-
ня рішення суду», поінформував про проведення широкої 

інформаційної кампанії «ДВС діє: ЛІКВІДАЦІЯ ЗАБОРГО-
ВАНОСТІ ПО АЛІМЕНТАМ».

Сергій П’ятниця, начальник Управління державної ви-
конавчої служби, повідомив аудиторію про 
створення регіонального штабу з координа-
ції, моніторингу та контролю за станом ви-
конання органами ДВС області рішень про 
стягнення аліментів, мобільних груп, звернув 
увагу на запуск Міністерством юстиції від-
критого реєстру божників зі сплати алімен-
тів.

Не залишили поза увагою представники 
територіального управління юстиції питання 
реформування системи, доступу громадян 
до послуг і сервісів Міністерства юстиції, за-
побігання проявам корупції у вищих навчаль-
них закладах та ін.

Після зустрічі з студентством у приміщен-
ні Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
відбувся прийом громадян, у ході якого ке-

рівництвом Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській об-
ласті спільно з представниками центру 
були надані правові роз’яснення з питань 
спадкування, складання договору дару-
вання, оформлення земельних ділянок.

Перебуваючи з робочим візитом у Ні-
жинському районі начальник Управління 
державної реєстрації В’ячеслав Хардіков 
і головний спеціаліст відділу з питань но-
таріату Наталя Труба відвідали Вертіїв-
ську сільську раду.

Зустрівшись з заступником сільсько-
го голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Оксаною Костюк представ-
ники обласної юстиції роз’яснили деякі 
питання діяльності Центру надання адмі-
ністративних послуг та порядку проход-
ження уповноваженими посадовими осо-
бами органу місцевого самоврядування 
стажування в державній нотаріальній 

конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення 
спадкових справ.

ВАКАНТНІ ПОСАДИ У:
Першій чернігівській державній нотаріальній конторі (4 посади);
Корюківській районній державній нотаріальній конторі;
Козелецькій районній державній нотаріальній конторі;
Куликівській районній державній нотаріальній конторі;
Ріпкинській районній державній нотаріальній конторі;
Ніжинській міській державній нотаріальній конторі;
Ніжинській районній державній нотаріальній конторі;
Новгород-Сіверській районній державній нотаріальній конторі;
Срібнянській районній державній нотаріальній конторі;
Талалаївській районній державній нотаріальній конторі.

МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування;
- гідні умови праці;
- стабільну, офіційну та достойну заробітну плату;
- можливість професійного росту.

Довідки за телефонами: 
(0462) 672-834, 674-127 – відділ кадрової роботи та державної 

служби; 
(0462) 672-869 – відділ з питань нотаріату.


