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ПАВЛО ПЕТРЕНКО: 1,5 МЛРД ГРН АЛІМЕНТІВ СПЛАЧЕНО 
УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ З ПОЧАТКУ РОКУ

З початку року на користь найменших громадян з боржників стягнено 
1,5 млрд грн. При цьому з початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНе-
Буває 6 лютого на користь дітей стягнено 1,14 млрд грн аліментів. Це на 
34,4% більше за рівень зборів за відповідний період минулого року, коли 
виконавцям вдалося стягнути 853 млн грн. Про це 30 травня 2018 року в 
ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Він зауважив, що головне завдання держави – створити умови для повно-
цінного розвиту найменших українців та забезпечити їм щасливе дитинство. 

За словами Павла Петренка, Міністерство юстиції завжди приділяло осо-
бливу увагу забезпеченню інтересів дітей. Відомство реалізує низку ключових 
ініціатив, спрямованих на захист  їхніх прав. У рамках проекту забезпечен-
ня українців безоплатною правовою допомогою неповнолітні мають право не 
лише на юридичну консультацію в центрах та бюро правової допомоги, а й на 
повноцінний адвокатських захист у всіх справах.

Ще один ключовий для Мін’юсту, Уряду та всіх органів влади проект – стяг-
нення на користь дітей, які живуть в неповних сім’ях, заборгованості зі сплати 
аліментів. Минулого року Мін’юст дав старт ініціативі #ЧужихДітейНеБуває. 

Було прийняте законодавство, яке значно посилило відповідальність неплатників аліментів.
Завдяки нововведенням виконавцями Мін’юсту 120 тисяч українців було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, 

користування зброєю та полювання. Складено 16 709 протоколів про притягнення боржників до відповідальності у вигляді суспільно корис-
них робіт. Понад 10 тисяч боржників оголошено у розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено майже 200 тисяч 
боржників. 

«Результатом всіх цих кроків стало повернення з початку року українським дітям, які роками не бачили коштів від рідних батьків, 1,5 млрд 
грн аліментів», - додав Павло Петренко.

Він наголосив: реалізація першого пакету новацій дала змогу виявити додаткові прогалини в чинному законодавстві. Це стало підставою 
для підготовки другого пакету законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває.

«15 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні 3 законопроекти, які забезпечують малечу додатковим захистом, ще більше 
посилюють відповідальність злісних неплатників. Сподіваюся, вже найближчим часом депутати проголосують цей пакет у цілому», - заува-
жив Міністр юстиції.

За його словами, окрім іншого, важливою новацією нового пакету законів #ЧужихДітейНеБуває є стимулювання добросовісних батьків.
«Ми плануємо поширити податкову знижку на дошкільну, позашкільну і загальну  середню освіту в Україні. Тобто пільги отримають 

батьки, які записали дитину в приватний садок, музичну школу, спортивну секцію або на курси англійської мови», - резюмував Павло 
Петренко. 

Особливості звільнення 
працівників в процесі 

банкрутства підприємства
У разі порушення процедури банкрутства підприємства 

одним із найгостріших питань є звільнення працівників. 
Звільнення можливе на будь-який з стадій процедури 

банкрутства. У статті 47 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том» (далі – Закон про банкрутство) зазначено, що звіль-
нення працівників боржника може здійснюватися після по-
рушення провадження у справі про банкрутство та призна-
чення господарським судом розпорядника майна.

Так, звільнення працівників боржника, які не можуть 
бути задіяні в процесі виконання плану санації, відноситься 
до засобів відновлення платоспроможності боржника від-
повідно до частини другої статті 29 Закону про банкрут-
ство. У тій же статті зазначено, що у разі, якщо планом 
санації передбачено звільнення працівників, праця яких 
не може бути задіяна під час її виконання, керуючий са-
нацією до моменту передбачуваного звільнення повинен 
подати до первинної профспілкової організації відповідну 
інформацію, а також провести консультації з профспілками 
щодо вжиття заходів по запобіганню звільненню, обмежен-
ню кількості звільнених працівників до мінімального або 
пом’якшенню наслідків будь-якого звільнення.

При звільненні працівників враховується переважне 
право на збереження роботи (про який, зокрема, в деталях 
йдеться в статті 42 Кодексу законів про працю України). 
У той же час звільнення окремих категорій працівників 
(зокрема, вагітних жінок, одиноких матерів) допускається 
тільки у разі повної ліквідації підприємства. Звільнення не 
допускається, за винятком випадку повної ліквідації під-
приємства, в період тимчасової непрацездатності праців-
ника, а також у період перебування працівника у відпустці.

Вищезазначене розірвання трудового договору (крім ви-
падку ліквідації підприємства) вимагає також попередньої 
згоди виборного органу (профспілкового представника), 
первинної профспілкової організації, членом якої є пра-
цівник. Порядок отримання такої згоди був визначений у 
статті 43 Кодексу законів про працю України.

Окремим видом ліквідації підприємства є його банкрут-
ство, під яким відповідно до статті 1 Закону про банкрут-
ство розуміється визнана господарським судом неспро-
можність боржника відновити свою платоспроможність за 
допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити 
встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 
вимоги кредиторів не інакше як через застосування лікві-
даційної процедури.

Відповідно до статті 41 Закону про банкрутство з дня 
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури ліквідатор повідомляє працівників банкрута про 
звільнення та здійснює його відповідно до законодавства 
України про працю.

Звільнення здійснюється на підставі пункту 1 части-
ни першої статті 40 Кодексу законів про працю України. 
Згідно з цим пунктом трудовий договір, укладений на не-
визначений строк, а також строковий трудовий договір 
до закінчення строку його чинності можуть бути розірва-
ні власником або уповноваженим ним органом у випадку 
змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквіда-
ції, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання під-
приємства, установи, організації, скорочення чисельності 
або штату працівників. 

Статтею 49 Кодексу законів про працю України перед-
бачено, що про наступне звільнення працівників поперед-
жають не пізніше ніж за два місяці. Законодавством не пе-
редбачено виключення з такого терміну часу перебування 
працівника у відпустці або тимчасової непрацездатності. 

При припиненні трудового договору на підставі пункту 1 
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю Укра-
їни працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі 
не менше середнього місячного заробітку. 

Згідно зі статтею 41 Закону про банкрутство виплата 
вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута про-
вадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, 
отриманих від продажу майна банкрута, або отриманого 
для цієї мети кредиту. Статтею 45 цього ж Закону встанов-
лено, що з коштів, отриманих від продажу майна банкрута, 
передусім у першу чергу виконуються зобов’язання перед 
працівниками щодо заборгованості із заробітної плати та 
інших компенсаційних виплат.

Варто пам’ятати, що законодавство не забороняє робо-
тодавцю та працівникові протягом періоду повідомлення 
працівника про майбутнє звільнення, припинити трудовий 
договір на іншій підставі (наприклад, за угодою сторін згід-
но з пунктом 1 частини першої статті 36 Кодексу законів 
про працю України).

Начальник відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
 Олександр Дікан

Доброго дня, хочу задати питання Мі-
ністру юстиції Павлу Петренку. Скажіть 
будь-ласка, зараз багато говорять, що за-
кони, якими захищають дітей, зроблять так, 
що за будь-які борги будуть арештовувати 
рахунки. Я- приватна особа-підприємець, 
в мене є невеликий спірний борг за кому-
налку. Зараз ми з ним розбираємося. Чи 
можуть мені за нього арештувати рахунки і 
зупинити весь бізнес?

В’ячеслав Кирдей

Які санкції передбачає другий пакет за-
конів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНе-
Буває?

15 травня Верховна Рада підтримала у 
першому читанні другий пакет законів у 
рамках ініціативи Міністерства юстиції #Чу-
жихДітейНеБуває. Зміни роблять законодав-
ство ще жорсткішим до боржників зі сплати 
аліментів, посилюють захист матеріального 
стану дитини та вводять систему стимулів 
для тих, хто дбає про найменших українців.

Основні новації прийнятих законопроектів:
Система додаткових фінансових санкцій 

для неплатників у розмірі від 20% до 50% від 
суми боргу (в залежності від строку забор-
гованості).

Система автоматизованого арешту коштів 
осіб, які мають борги зі сплати аліментів.

Притягнення до кримінальної відповідаль-
ності громадян, які ухиляються від суспільно 
корисних осіб.

Обов’язок засуджених працювати, щоб за-
безпечити сплату аліментів.

Українці, які хочуть посісти керівні посади 
на держслужбі, повинні будуть подати довід-
ку про те, що вони не мають боргів перед 
дітьми більше 6 місяців.

Звільнення чиновників, які мають заборго-
ваність зі сплати аліментів більше 12 місяців.

Звільнення дітей від обов’язку утримувати 
непрацездатних батьків, які не платили алі-
менти понад 3 роки.

Застосування обмежень першого пакету 
до батьків, які не платять дітям з інвалідністю 
або тяжко хворим дітям вже після того, коли 
борг перевищить суму за 3 місяці.

Збільшення рівня мінімального утримання 
дитини тим з батьків, хто не проживає з ро-
диною.

Пільги та преференції для батьків, які сум-
лінно виконують свій батьківський обов’язок, 

витрачають додаткові кошти на гуртки, нав-
чання, спортивні та будь-які ніші секції.

Фінансові стимули для місцевої влади, яка 
опікуються дозвіллям і навчанням малечі, 
розвиває дитячий простір на місцях.

За що будуть арештовувати кошти?
Одразу після голосування почали з’явля-

тися міфи, покликані залякати громадян, по-
казати запропоновані новели у невигідному 
світлі та зробити усе можливе, що ініціативи, 
спрямовані на захист дітей, не були прийняті.

Хочу наголосити, що ніяких інших цілей, 
окрім захисту прав найменших українців, 
які залишилися без повноцінної фінансової 
батьківської підтримки, ми не переслідуємо. 
А всі ті міфи, які поширюють наші опоненти і 
горе-батьки, які не бажають платити алімен-
тів власним дітям, є вигадкою. Вони не ма-
ють нічого спільного з реальністю.

Одним із найбільш поширених міфів якраз 
є те, що, мовляв, одним із законопроектів 
передбачене блокування коштів на рахунках 
одного з батьків застосовуватиметься за на-
явності будь-яких боргів.

Що ж говорить законопроект насправді? 
Автоматизований арешт коштів боржника 
передбачений лише у випадку боргів зі спла-
ти аліментів. Жодних інших варіантів прийня-
ті документи не передбачають.

Які ще міфи розповсюджуються?
Чого тільки не вигадують боржники, щоб 

не платити дітям. Серед поширених міфів та-
кож те, що законом санкції застосовуються 
лише до чоловіків для їхнього «пересліду-
вання та залякування». 

Це так само неправда, адже передбачені 
санкції застосовуються до всіх боржників з 
виплати аліментів – чоловіків та жінок в од-
наковій мірі. Жодного поділу за ознакою ста-
ті ми не допускатимемо. 

Наступний міф: збільшення мінімального 
розміру аліментів призведе до їхнього неці-
льового використання.

Перш за все, прошу звернути увагу на те, 
що цільове використання сплачених алімен-
тів на сьогодні перевіряється органом опіки 
та піклування за заявою платника аліментів 
або за власною ініціативою відповідно до 
статті 186 Сімейного кодексу. 

Ми пропонуємо вдосконалити цю статтю 
та прописати ще чіткіший порядок перевір-

ки органом опіки 
та піклування ці-
льового викори-
стання сплачених 
аліментів. 

З іншого боку, 
ми пропонуємо 
підняти мінімаль-
ну суму аліментів. 
Нині це близько 
900 гривень. Ду-
маю, всі були в 
магазині й бачили 
скільки коштує 
їжа, скільки кош-
тують іграшки та одежа для дітей, скільки 
треба потратити, щоб купити дитині книжки 
та шкільне приладдя. Невже комусь може 
прийти в голову, що з такими цінами можна 
дуже збагатитися за 900 гривень.

Ще одна брехня – в тюрму саджатимуть 
всіх розлучених батьків, навіть добросовіс-
них платників. Це ще одна нісенітниця, адже 
кримінальна відповідальність застосову-
ватиметься лише до батьків – чоловіка або 
жінки – які злісно ухиляються від суспільно 
корисних робіт.

Мабуть найбільш смішний і безглуздий 
міф – передбачені законопроектом санкції 
призведуть до зменшення кількості україн-
ців, які бажають укласти шлюб та створити 
повноцінну родину. Навіть не знаю, яким 
чином це пов’язане. Єдине, що можу сказа-
ти, передбачені санкції забезпечать більш 
відповідальне ставлення до батьківства  та 
інституту сім’ї.

Наступний міф – виїзд дитини за кордон 
строком до 1 місяця без дозволу боржника 
сприятиме протиправному вивезенню дити-
ни за межі країни. Насправді ж статистика 
свідчить: викрадення дітей та вивезення їх 
за кордон – вкрай рідкісне явище. За 10 ро-
ків Міністерством юстиції направлено 153 
заяви про повернення дитини в Україну. 
Це - 15 випадків щороку або 1 випадок за 
місяць. 

Ця норма навпаки має істотні позитиви: 
сотні тисяч дітей, які проживають в неповних 
сім’ях, зможуть безперешкодно їздити на оз-
доровлення, змагання, відпочинок, а другий 
з батьків зможе уникнути шантажу та мані-
пуляцій.

На запитання громадян відповідає Міністр юстиції
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Єдиний реєстр боржників як інструмент захисту прав

Основні засади Антикорупційної програми 
Міністерства юстиції України на 2018 – 2020 роки 

Звернення у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану

Встановлення випробування  
при прийнятті на роботу

Відповідно до статті 21 Закону України «Про держав-
ну службу» вступ на державну службу здійснюється 
шляхом призначення громадянина України на посаду 
державної служби за результатами конкурсу. Мета кон-
курсу – відшукати осіб, здатних професійно виконувати 
посадові обов’язки. 

Проте, не завжди успішне проходження конкурсу озна-
чає закінчення перевірки професійних якостей державного 
службовця. З метою перевірки відповідності державного 
службовця займаній посаді при призначенні на посаду дер-
жавного службовця йому може бути встановлено випробу-
вання. При призначенні особи вперше встановлення випро-
бування є обов’язковим. 

Строк випробування - до шести місяців, при цьому міні-
мальний строк законодавством не визначений. Конкретний 
строк випробування зазначається в акті про призначення 
особи на посаду.

У випадку, якщо особа не згодна з рішенням про вста-
новлення випробування, вона вважається такою, що від-
мовилась від зайняття посади державної служби. У такому 
разі застосовується відкладене право другого за резуль-
татами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади 
державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кан-
дидата не визначено, проводиться повторний конкурс.

У випадку відсутності на роботі державного службовця 
під час випробування у зв’язку з тимчасовою непрацездат-
ністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з нав-
чанням або з інших поважних причин, строк випробування 
продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких 
він фактично не виконував посадові обов’язки.

Суб’єкт призначення має право звільнити державного 
службовця з посади до закінчення строку випробування у разі 
встановлення невідповідності державного службовця займа-
ній посаді, попередивши державного службовця про звільнен-
ня у письмовій формі не пізніше як за сім календарних днів із 
зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.

У разі якщо строк випробування закінчився, а державно-
го службовця не ознайомлено з наказом про його звільнен-
ня з посади державної служби, він вважається таким, що 
пройшов випробування.

Важливо зазначити, що у разі встановлення державно-
му службовцю випробування, ранг державного службовця 
присвоюється тільки після закінчення випробування.

Заступник начальника відділу персоналу
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Олена Черняченко

На початку 2017 року запрацював Єдиний реєстр борж-
ників, який за період функціонування набув популярності 
у суспільстві.

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних 
про боржників, що є складовою автоматизованої системи ви-
конавчого провадження. Метою є оприлюднення в режимі ре-
ального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання 
боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. 

Реєстр боржників утворено відповідно до Закону України 
«Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року (набрав 
чинності 5 жовтня 2016 року) та Положення про автоматизова-
ну систему виконавчого провадження (набрало чинності 5 січня 
2017 року).

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру борж-
ників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті 
Міністерства юстиції України.

Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійсню-
ється за такими реквізитами: прізвище, ім’я, по батькові (за його 
наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної 
особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(за наявності), найменування, ідентифікаційний код в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань боржника - юридичної особи.

Крім того в реєстрі боржників наявна інформація щодо най-
менування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада по-
садової особи, яка видала виконавчий документ, найменуван-
ня органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по 
батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса 
електронної пошти виконавця, номер виконавчого проваджен-
ня,   категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Серед населення існує думка, що завдяки Єдиному реєстру 
боржників здійснюється тиск лише на тих, хто заборгував за 
комунальні послуги, що реєстр боржників створює умови для 
позбавлення права таких людей на володіння та користування 
своїм майном. 

Насамперед реєстр потрібен простим громадянам і підпри-
ємцям.

До реєстру боржників вносяться дані про громадян та кам-
панії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і сто-
совно яких відкрито відповідне виконавче провадження. При 
цьому не підлягають внесенню відомості про боржників:  які є 
державними органами, органами місцевого самоврядування; 
які не мають заборгованості за виконавчим документом про 
стягнення періодичних платежів більше 3 місяців; за рішенням 
немайнового характеру.

Якщо ви вирішили покласти в банк гроші на депозит, завдя-
ки реєстру боржників є можливість подивитись, чи не заборгу-
вав цей банк комусь кошти, а потім прийняти рішення, чи без-
печно там зберігати свої заощадження. 

Прикладом спрямованості реєстру боржників на допомогу 
громадянам є можливість перевірити потенційного роботодав-
ця щодо невиконаних зобов’язань; на допомогу підприємцям 
чи компаніям – можливість перевірити потенційного партнера 
для майбутньої співпраці. Так, з 16.05.2018 запрацював публіч-
ний реєстр злісних боржників з виплати заробітної плати. 

Кожен охочий зможе без будь-яких перешкод через пор-
тал https://erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне 
підприємство заробітну плату своїм працівникам.

Разом з тим Єдиний реєстр боржників спрямований на ство-
рення певного тиску та дискомфортних умов для боржників.

Якщо особа має намір відчужити в будь-який спосіб майно, 
то нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, дер-
жавні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень перед вчиненням такого правочину перевіряють, чи є 
така особа боржником згідно з інформацією в Єдиному реєстрі 
боржників.

Особа, відносно якої внесена інформація до Єдиного реє-
стру боржників та є боржником на день звернення, навіть у разі 
відсутності у нотаріусів (інших реєстраторів, що здійснюють ре-
єстрацію майна) інформації про накладення арешту виконав-
цем на кошти або майно боржника, отримує відмову у вчиненні 
реєстраційних дій, водночас відносно такої особи надсилається 
повідомлення до зазначеного у реєстрі боржників органу дер-
жавної виконавчої служби або приватному виконавцю про май-
но, щодо відчуження якого вона звернулась.

З 6 лютого 2018 року запрацював публічний реєстр борж-
ників, які мають заборгованість зі сплати аліментів https://erb.
minjust.gov.ua . До цієї так званої #ДошкиГаньби потрапляють 
особи, які мають заборгованість за виконавчими провадження-
ми про стягнення аліментів понад 3 місяці.

Функціонування Єдиного реєстру боржників разом з його 
складовими частинами – реєстром боржників, які мають забор-
гованість зі сплати аліментів та реєстром боржників з виплати 
заробітної плати є в першу чергу превентивним заходом. Од-
ночасно цей реєстр функціонує з урахуванням захисту персо-
нальних даних осіб, внесених до реєстру.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про виконавче про-
вадження» відомості про боржника виключаються з Єдиного 
реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про за-
кінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого 
документа стягувачу, повернення виконавчого документа до 
суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності 
заборгованості за виконавчими документами про стягнення 
періодичних платежів.

Завідувач сектору аналітики та статистики
Управління державної виконавчої служби

Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області

Наталія Пилипенко

Для зручності громадян та уникнення черг у відділах державної реєстра-
ції актів цивільного стану та з метою оптимізації процесу надання послуг у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану, створення сприятливих 
умов для їх отримання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 
червня 2015 року №669-р за ініціативою Міністерства юстиції України запро-
ваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану через мережу Інтернет з використанням веб-порталу 
«Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». 

Міністерством юстиції визначено перелік відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану – учасників пілотного проекту, порядок роботи цього веб-пор-
талу та порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану 
відповідних заяв, поданих через мережу Інтернет.

Сутність такого проекту полягає у:
прийнятті відділами державної реєстрації актів цивільного стану з використан-

ням Інтернету як альтернативного способу реалізації прав фізичних осіб їх заяв, 
сформованих за допомогою програмних засобів Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян, з подальшим їх підписанням у таких відділах, або заяв з 
накладенням електронного цифрового підпису;

здійсненні з використанням Інтернету попереднього запису на прийом до відді-
лу державної реєстрації актів цивільного стану;

відсутності необхідності у пред’явленні фізичними особами документів про 
державну реєстрацію актів цивільного стану за наявності в зазначеному Реєстрі 
відомостей, що містяться в таких документах;

наявності можливості здійснення оплати за надання послуг з використанням 
платіжних систем у режимі он-лайн без подання до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану документів про внесення плати.

Громадяни мають змогу подати до відділів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану наступні заяви:

- про державну реєстрацію шлюбу;
- про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду;
- про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;
- про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України;
- про зміну імені;
- про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
- про надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та ану-

лювання.
На сьогоднішній день до веб-порталу приєднані всі відділи державної реєстра-

ції актів цивільного стану на території України.
У 2015 році з моменту запровадження веб-порталу цим сервісом скористалися 

лише 14 осіб, у 2016 – 288, у 2017- 1119, за чотири місяці 2018 року - 1172 особи.
Міністерство юстиції України працює аби полегшити життя громадян, зробити 

отримання документів простим та зручним процесом.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
Вікторія Аксьон

Корупція лишається одним з негативних со-
ціальних явищ, що хвилює українське суспіль-
ство і державу. Боротьба з корупцією була од-
нією з рушійних сил Революції Гідності, і є од-
ним з пріоритетів в роботі кожного державного 
органу і кожної посадової особи.

Антикорупційна програма Міністерства юстиції 
України на 2018 – 2020 роки (далі – Антикорупцій-
на програма) розроблена на виконання статті 19 
Закону України «Про запобігання корупції» і за-
тверджена наказом Мін’юсту  від 26 квітня 2018 
року № 1290/5. Головною метою Антикорупційної 
програми є вжиття додаткових й посилення діючих 
заходів, спрямованих на ефективне й дієве запо-
бігання корупції в усіх сферах діяльності Міністер-
ства юстиції та його територіальних органів. 

Засади загальної політики Мін’юсту з питань 
запобігання і виявлення корупції полягають у ство-
ренні та реалізації превентивних антикорупційних  
механізмів, усунення наслідкив можливих коруп-
ційних правопорушень та виявлення корупційних 
ризиків, що виникають при реалізації своїх повно-
важень.

Створення ефективних механізмів запобігання 
корупції, конфлікту інтересів, порушення етичних 
стандартів поведінки, разом з дієвим контролем за 
дотриманням працівниками органів і установ систе-
ми юстиції щодо доброчесності, дозволить зменши-
ти вплив корупційних ризиків на діяльність органів і 
установ системи юстиції.

Антикорупційна програма Міністерства юстиції 
щодо запобігання та протидії корупції в апараті мі-
ністерства та його територіальних органах грунту-
ється на засадах:

 правових: верховентва  права; недопущення 
порушення гарантованих Конституцією та зако-
нами України прав і свобод людини і громадяни-
на, інтересів суспільства і держави; дотримання 
принципів правопорядку, належного управління 
державними справами і державним майном, чес-
ності й непідкупності, прозорості й відповідально-
сті; прозорості в діяльності державних службовців 
й ефективності системи запобігання виникненню 
конфлікту інтересів; невідворотності відповідаль-
ності за скоєння корупційних та пов’язаних з кору-
цією дій, незважаючи на час, що минув та особу 
порушника;

організаційних: правильного, добросовісного 
й належного виконання державних функцій; без-
перервності процесу розроблення, встановлення 
й заохочуваннянових ефективних видів заходів, 
спрямованих на запобігання корупції; постійної, 
плідної взаємодії з національними та відповідни-
ми міжнародними органами, установами та орга-
нізаціями в питаннях розроблення заходів, спря-
мованих на запобігання корупціїї (шляхом участі в 
міжнародних програмах і проектах, спрямованих 
на запобігання корупції); зміцнення в в процесі 
практичного застосування встановленої Законом 
України «Про державну службу» системи набору, 
проходження та просування по службі державних 
службовців на принципах ефективності й прозо-
рості і на таких об’єктивних критеріях, як бездо-
ганність роботи, справедливість і здібності;

політичних: органічного поєднання формуван-
ня державної політики у визначених Положенням 
про Міністерство юстиції України сферах з про-
веденням ефективної скоординованої політики 
протидії корупції; прозорості процесу виконання 
покладених на Міністерство юстиції та його тери-
торіальні органи завдань і функцій, у тому числі 
стосовно організації внутрішніх процесів, функ-
ціонування структурних підрозділів та в окремих 
випадках процесів прийняття рішень; забезпе-
чення для громадськості ефективного механізму 
доступу до інформації, що стосується діяльності 
Міністерства юстиції та його територіальних ор-
ганів;

фінансових: застосування процедур закупі-
вель, які грунтуються на прозорості, конкуренції 
та об’єктивних критеріях прийняття рішень і є 
ефективними щодо запобігання корупції та бо-
ротьби з нею, цільового використання бюджетних 
коштів;

соціальних: всілякого сприяння створенню в 
суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Детально ознайомитись з Антикорупційною 
програмою Міністерства юстиції України можна 
на офіційному веб-сайті.

Завідувач сектору з питань 
запобігання і виявлення корупції

Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області  

Андрій Трубенок
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Новації державної реєстрації прав на земельні ділянки

Особливості діяльності молодіжних та дитячих 
громадських організацій

Реалізація права 
на освіту у вищих 

навчальних закладах 
України у 2018 році

Незабаром стартує вступна кампанія. 
Для багатьох випускників настає перший 
серйозний вибір, який згодом впливає і на 
вибір майбутньої професії. Адже саме май-
бутня професія в подальшому дає можли-
вість реалізувати себе не лише як особи-
стість, але і як професіонала. Сьогодення 
несе з собою різноманітний список про-
фесій, котрі кожен з нас обирає за своїми 
здібностями та нахилами.

Усі питання, пов’язані з прийомом до за-
кладу вищої освіти, регламентовано Умовами 
прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України в 2018 році, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 
2017 року № 1378 та зареєстрованими в Мі-
ністерстві юстиції України 14 листопада 2017 
року за № 1397/31265 (далі - Умови).

На основі повної загальної середньої осві-
ти за денною та заочною формами навчання 
випускники подають заяви шляхом заповне-
ння електронної форми в режимі он-лайн та 
розглядається приймальною комісією закладу 
вищої освіти. Заклади вищої освіти створю-
ють консультаційні центри при приймальних 
комісіях для надання допомоги вступникам 
при поданні заяв в електронній формі. Вступ-
ники можуть звернутися до консультаційного 
центру будь-якого закладу вищої освіти з ме-
тою створення електронного кабінету, вне-
сення заяв в електронній формі, завантажен-
ня додатка до документа про повну загальну 
середню освіту, довідки про реєстрацію місця 
проживання (у разі необхідності).

Тільки у паперовій формі подаються заяви 
у наступних випадках:

для реалізації права на вступ за співбесі-
дою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 від-
повідно до Умов;

за наявності розбіжностей у прізвищі, іме-
ні, по батькові, даті народження, статі або гро-
мадянстві вступника в його документах;

у разі подання іноземного документа про 
освіту;

у разі подання документа про повну за-
гальну середню освіту, виданого до запрова-
дження фотополімерних технологій їх виго-
товлення;

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей 
про документи про середню або вищу освіту, 
які є підставою для допуску до участі в кон-
курсі;

у разі неможливості зареєструвати елек-
тронний кабінет або подати заяву в електро-
нній формі з інших причин, підтвердженої 
довідкою приймальної комісії закладу вищої 
освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на 
місця державного та регіонального замовлен-
ня в закритих (фіксованих) та відкритих кон-
курсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох 
спеціальностей. Подання заяв на конкурсні 
пропозиції для участі в конкурсі на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб не об-
межується.

Особи, які навчаються у закладах вищої 
освіти, мають право на навчання одночасно 
за декількома освітніми програмами, а також 
у декількох закладах вищої освіти за умови 
здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним 
ступенем за кошти державного (місцевого) 
бюджету (здобуття ступеня магістра медич-
ного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань на основі повної загальної се-
редньої освіти або освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста вважається од-
ночасним здобуттям ступенів бакалавра та 
магістра).

Не допускається одночасне навчання на 
денній формі навчання за двома чи більше 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми 
програмами, напрямами підготовки, рівнями, 
ступенями) за кошти державного або місце-
вого бюджетів.

Бажаємо успіхів абітурієнтам при вибо-
рі вищого навчального закладу і майбутньої 
професії!

Начальник 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 Трянова

З кожним роком зростає вплив гро-
мадських організацій на формування 
підростаючої особистості. Уже з шести 
років дитина може стати повноправ-
ним членом дитячої громадської орга-
нізації, участь у якій дає змогу реалі-
зовувати свої здібності та нахили, роз-
вивати лідерські якості, забезпечувати 
організоване та змістовне дозвілля.

Молодіжні громадські організації - 
об’єднання громадян віком від 14 до 35 
років, метою яких є здійснення діяльності, 
спрямованої на задоволення та захист 
своїх законних соціальних, економічних, 
творчих, духовних та інших спільних інте-
ресів.

Дитячі громадські організації - об’єд-
нання громадян віком від 6 до 18 років, 
метою яких є здійснення діяльності, спря-
мованої на реалізацію та захист своїх 
прав і свобод, творчих здібностей, за-
доволення власних інтересів, які не су-
перечать законодавству, та соціальне 
становлення як повноправних членів су-
спільства.

На сьогоднішній день нормативна база, 
якою регулюється створення та особливос-
ті діяльності молодіжних та дитячих гро-
мадських організацій, є досить широкою 
і вона визначається наступними законо-
давчими документами: Загальною декла-
рацією прав людини, Міжнародним пактом 
про громадські та політичні права, Кон-
венцією про права дитини, Конституцією 
України, Законами України «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських форму-
вань», «Про молодіжні та дитячі громадські 
організації», «Про громадські об’єднання», 
«Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні».

Окрім вказаних законодавчих актів, 
нормативна база включає також програ-
ми та статути молодіжних організацій. 
Взагалі статут-це правова основа гро-
мадських організацій, завдяки статутам 
організації протікає внутрішнє життя 
об’єднання, регулюються взаємовідноси-
ни з іншими організаціями а також фор-
муються звичаї, традиції політичного та 
громадського життя.

Варто визначити основні принципи 
утворення і діяльності молодіжних та ди-
тячих громадських організацій :

- молодіжні та дитячі громадські ор-
ганізації утворюються і діють на засадах 
добровільності, рівноправності їх членів, 
самоврядування, законності та гласності;

- молодіжні та дитячі громадські ор-
ганізації зобов’язані доводити до відома 
громадськості про свою діяльність у фор-
мах, що не суперечать законодавству;

- інформація, що міститься у статутах, 
про склад керівних органів, джерела ма-
теріальних та інших надходжень, а також 
пов’язана з діяльністю молодіжних і дитя-
чих громадських організацій, не є конфі-
денційною або іншою інформацією, яка 
охороняється законом.

Засновниками молодіжних та дитячих 
громадських організацій можуть бути 
громадяни України, а також іноземці та 
особи без громадянства, що перебува-
ють в Україні на законних підставах, які 
досягли 14-річного віку.

Засновниками спілок молодіжних та 
дитячих громадських організацій є моло-
діжні та дитячі громадські організації.

Членство в молодіжних та дитячих гро-
мадських організаціях може бути індиві-
дуальним і колективним.

Форми державної підтримки молодіж-
них та дитячих громадських організацій:

- надання молодіжним та дитячим гро-
мадським організаціям інформації про 
державну політику щодо дітей і молоді;

- надання методичної та організаційної 
допомоги з питань соціального станов-
лення та розвитку молоді і дітей;

- сприяння створенню підприємств, 
установ і організацій, які надають послуги 
молоді та дітям, або сприяють зайнятості 
молоді.

Молодіжні та дитячі громадські органі-
зації звільняються від сплати за держав-
ну реєстрацію та збору за реєстрацію їх 
символіки.

Держава здійснює підтримку і в інших 
формах, що не суперечать законодав-
ству України.

Фінансова підтримка діяльності моло-
діжних та дитячих громадських організа-
цій здійснюється через відповідні органи 
виконавчої влади, що працюють із молод-
дю, органи місцевого самоврядування та 
спілку всеукраїнських молодіжних гро-
мадських організацій.

При затвердженні місцевих бюджетів 
передбачаються видатки на реалізацію 

програм молодіжних та дитячих громад-
ських організацій.

Органи виконавчої влади, органи міс-
цевого самоврядування можуть деле-
гувати молодіжним та дитячим громад-
ським організаціям повноваження щодо 
реалізації відповідних програм (проектів, 
заходів). У цьому разі вони надають моло-
діжним та дитячим громадським організа-
ціям фінансову та матеріальну допомогу 
і здійснюють контроль за реалізацією на-
даних повноважень, у тому числі за цільо-
вим використанням виділених коштів.

Молодіжні та дитячі громадські органі-
зації, їх спілки, які одержують фінансову 
або іншу матеріальну підтримку, зобов’я-
зані подавати звіти про цільове викори-
стання фінансів і матеріальних цінностей 
органам, що їх надавали, у терміни, вста-
новлені цими органами.

Молодіжні та дитячі громадські органі-
зації, їх спілки несуть відповідальність за 
порушення законодавства.

За неподання звіту про використання 
бюджетних коштів, інших матеріальних цін-
ностей, наданих молодіжним, дитячим гро-
мадським організаціям та їх спілкам або 
нецільове використання таких цінностей, 
отримання їх з порушенням законодав-
ства винні особи несуть відповідальність, 
передбачену законодавством України.

Дитячі громадські організації пере-
важно виникають і діють на базі навчаль-
но-виховних закладів, створюючи додат-
кові можливості для педагогічного впливу 
на особистісний розвиток дитини. Вони 
мають достатній потенціал, щоб стати 
самостійним інститутом, що забезпечує 
соціальне становлення особистості, за-
лучаючи її до суспільно-корисних справ, 
формує активну життєву позицію, задо-
вольняючи інтереси особистості, і сприяє 
її подальшому розвитку. Інакше кажу-
чи, сучасні дитячі громадські організації 
здатні впливати на формування особи-
стості, бути суб’єктом виховання та соціа-
лізації підростаючого покоління. 

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Інна Медведєва

На сьогоднішній день земля як об’єкт для розвитку сіль-
ського господарства, аграрного бізнесу та отримання при-
бутку притягує до себе все більше і більше уваги. 

Держава намагається максимально захистити права кожної 
людини та юридичної особи на землю, а тому у сфері земель-
них відносин розробляються та приймаються нові норматив-
но-правові акти, запроваджуються нові електронні сервіси та 
взаємодії між реєстрами. 

У зв’язку з останніми змінами, що відбулися в законодавстві 
нашої держави, зареєструвати речові права на земельні ділян-
ки стало ще простіше.

Так, з липня 2017 року запроваджено та налагоджено інфор-
маційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Державним земельним кадастром, завдя-
ки цьому державні реєстратори мають доступ до відомостей 
про земельну ділянку, у тому числі про власників, користувачів 
земельної ділянки. Такий доступ забезпечується шляхом фор-
мування державним реєстратором прав на нерухоме майно за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної 
ділянки.

Таким чином, відтепер для проведення державної реєстрації 
права  власності, права оренди на земельну ділянку заявни-
ку не потрібно заздалегідь замовляти та подавати державно-
му реєстратору витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, адже державний реєстратор під час форму-
вання та реєстрації заяви щодо державної реєстрації прав на 
земельну ділянку автоматично отримує відомості Державного 
земельного кадастру про таку земельну ділянку, у тому числі з 
метою перевірки її кадастрового номера щодо його наявності 
та автентичності, а також з метою встановлення наявності ві-
домостей про власників, користувачів такої земельної ділянки 
та відповідності таким відомостям про власників, користувачів 
відомостей, зазначених заявником у заяві.

А тому, для реєстрації речового права на земельну ділянку, 
заявнику наразі достатньо пред’явити державному реєстра-
тору документ, що посвідчує особу заявника, а також подати 
документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за 
державну реєстрацію відповідного речового права (або доку-
мент, що підтверджує право на звільнення від сплати адміні-
стративного збору за державну реєстрацію прав), та документ, 
який підтверджує виникнення того чи іншого речового права 

на земельну ділянку – права власності, права оренди, права 
постійного користування тощо.

Також у грудні 2017 року було внесено ряд змін, що стосу-
ються порядку проведення державної реєстрації на земельні 
ділянки. 

Передбачається, що державна реєстрація права власності 
на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 
2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент 
його набуття, проводиться виключно за умови наявності від-
повідних відомостей про зареєстровані права в Державному 
земельному кадастрі. При цьому, відсутність такої інформації в 
Державному земельному кадастрі технічно унеможливить по-
дальші дії та призведе до відмови в державній реєстрації прав.

Крім того, передбачено автоматичне перенесення відомо-
стей про власників, співвласників земельної ділянки, відомо-
стей про інші речові права на земельну ділянку та суб’єктів 
зазначених прав  з Державного земельного кадастру до Дер-
жавного реєстру прав під час проведення державної реєстрації 
на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

Ще однією новацією є спрощення державної реєстрації пра-
ва власності на земельну ділянку у разі втрати, пошкодження 
чи псування державного акта на право власності чи постійного 
користування земельною ділянкою, на підставі яких було заре-
єстровано права власності чи інше речове право до 01 січня 
2013 року.

Тепер заявник не зобов’язаний подавати копію примірника 
втраченого, пошкодженого чи зіпсованого правовстановлюю-
чого документа та оголошення про втрату такого документа, як 
це було передбачено раніше. 

Для реєстрації права власності або права постійного корис-
тування на земельну ділянку в такому випадку використову-
ються відомості з Державного земельного кадастру  .

Зазначені новації, як очікується, повинні зменшити рейдер-
ство і сприяти посиленню захисту майнових прав власників і 
користувачів земельних ділянок.

Головний спеціаліст відділу 
взаємодіїї з суб’єктами державної реєстрації

та підвищення кваліфікації державних
реєстраторів Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Анастасія Оліфіренко



 4 Юстиція Чернігівщини №5 (45) 31 травня 2018 року

Засновник і видавець: Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області.
Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Телефон /факс: (0462) 778-846.
E-mail: info@cn.minjust.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЧГ № 556-205 ПР від 24.02.2015.
Редактор: Трейтяк О.М.
Відповідальний за випуск номера: Трейтяк О.М.
Комп’ютерна верстка: Литвиненко Ю.І.
Коректор: Пильник О.М.

Видання не передплачується, а розповсюджується безкоштовно.
Тираж: 500 прим.
Номер надруковано в ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс  
«Десна»
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 62.

ВИ МАЄТЕ 
ПРАВО ЗНАТИ!

Скасовано Перелік важких робіт та 
робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких заборонялося 
застосовувати працю жінок

Крок на шляху до гендерної рівності у 
трудових відносинах зроблено. 

Ще у 1993 році Міністерство охоро-
ни здоров’я України затвердило Пере-
лік важких робіт та робіт із шкідливими 
і небезпечними умовами праці, на яких 
заборонялося застосовувати працю жі-
нок (наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України № від 29 грудня 1993 року 
№256). 

До нього входили ливарні роботи, ро-
боти зі свинцем, професії чорної і кольо-
рової металургії, професії електротехніч-
ного виробництва, електронної техніки, 
а також хімічного виробництва, гумових 
сумішей та їхньої переробки, лісозаго-
тівельні роботи, виробництво цементу, 
загальні професії виробництва тексти-
лю, харчової продукції, хлібопекарського 
виробництва, тютюново-махоркового і 
ферментаційного виробництва.

Такі заборони мали убезпечити жінку 
від важких робіт, шкідливих і небезпеч-
них умов праці. Однак, в 2017 році за-
конодавець вирішив стерти стереотипи 
щодо професійних вподобань чоловіків 
і жінок, дозволивши тим самим обирати 
жінкам рід діяльності без будь-яких забо-
рон.

Тож, сьогодні українська жінка може 
працювати машиністом, теслярем, лісо-
рубом, вишкомонтажником,  і навіть бу-
рильником.

Виключення становлять  лише  ро-
боти, що стосуються загальних профе-
сій гірничих і гірничокапітальних робіт,  
професій збагачення, агломерації, бри-
кетування,  будівництва метрополітенів, 
тунелів і підземних споруд спеціального 
призначення, добування руд, переробки 
торфу. 

Начальник  
Головного територіального

управління юстиції  
у Чернігівській області

 Олег Трейтяк 

Вуличне інформування в день останнього дзвоника!
24 травня 2018 року команда Головного терито-

ріального управління юстиції у Чернігівській області 
розділила настрій останнього дзвоника з випускни-
ками нашого міста.

На вуличному інформуванні презентували містя-
нам та молодому поколінню останні зміни чинного 
законодавства України, розповіли про новації Мініс-
терства юстиції, спрямовані на захист прав дітей, жі-
нок, студентства.

Юстиція - відкрита для людей!

Про перспективи погашення заборгованості по заробітній 
платі говорили на засіданні регіонального штабу

31 травня 2018 року відбулось п’яте засідання регіонального 
штабу з координації, моніторингу та контролю за станом виконан-
ня органами державної виконавчої служби Чернігівської області 
рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших 
виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Присутні на засіданні начальник Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області Олег Третяк, начальника Управ-
ління державної виконавчої служби Сергій П’ятниця, начальник відділу 
з питань банкрутства Олександр Дікан, завідувач юридичним відділом 

Федерації профспіл-
кових організацій 
Чернігівської облас-
ті Олександр Жи-
лінський, заступник 
директора Департа-
менту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації Катерина Тимошенко, а також керівники відділів державної виконав-
чої служби обговорили стан виконання рішень про стягнення заборгованості 
по заробітній платі як із економічно активних підприємств, так і з боржників, 
що перебувають у процедурі банкрутства.

Крім того, були розглянуті проблемні питання та перспективи погашення 
заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими 
правовідносинами.

У Ріпках відбувся виїзний прийом громадян
30 травня 2018 року начальник Головного терито-

ріального управління юстиції у Чернігівській області 
Олег Трейтяк і начальник Управління державної ви-
конавчої служби Сергій П’ятниця за участю пред-
ставників Ріпкинського бюро правової допомоги 

провели виїзний прийом громадян у смт Ріпки.
Питання, з якими звернулися громадяни, переважно стосувалися 

виконавчого провадження: наявності боргу за виконавчими докумен-
тами, несплати заборгованості по аліментам, направлення боржників 
на суспільно корисні роботи та ін.

Представникам Ріпкинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, а також Ріпкинської районної державної ад-
міністрації посадовці розповіли про останні ініціативи Мін’юсту, спрямовані на захист прав дітей та посилення відповідальності 
батьків, що ухиляються від сплати аліментів, інформаційні кампанії в рамках загальнонаціонального правопросвітницького про-
екту «Я МАЮ ПРАВО!».

«Забезпечення прав дітей на щасливе дитинство нині в пріоритеті Міністерства юстиції та його територіальних органів», - за-
значив на зустрічі керівник обласної юстиції Олег Трейтяк.

Сергій П’ятниця поінформував про реальні результати від запроваджених заходів впливу на боржників.


